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Traducere în limba română cu sprijinul Google translate
Munca sexuală - este diversitate - este transfrontalieră - este necesară
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COVID 19

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende

Riscuri, concepte de igienă, cerere,
Inițiative și perspective
1. Riscuri
Agentul patogen SARS CoV 2 este foarte infecțios Provoacă simptome ale unei boli la
aproximativ 20% din toate persoanele infectate. El cere ca aproximativ 5% din totalul
persoanelor infectate să primească tratament medical într-un spital. Cu o rată a mortalității de
0,6%, aceasta este semnificativ mai mare decât rata medie a mortalității altor boli respiratorii
infecțioase. Boli grave și decese apar în special la persoanele în vârstă. De la vârsta de 50 de
ani. Mai ales la vârsta de 65 de ani și peste. De asemenea, apar cu boli cronice (de exemplu,
hipertensiune arterială, diabet) sau alți factori de risc (supraponderale, fumat). Efectele pe
termen lung ale infecției sunt încă necunoscute. Se vorbește ocazional de probleme
persistente de sănătate chiar și după încheierea infecției. Persoanele sub 50 de ani sunt de
asemenea afectate. Trebuie exclusă o reacție neglijentă la riscurile de infecție. Dacă acest
lucru duce la o boală terță parte, ar putea fi clasificat drept vătămare fizică. În orice caz, el
este iresponsabil și lipsit de etică.
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2. Conceptul de igienă
De asemenea, riscurile trebuie să fie abordate în mod responsabil în munca sexuală. Infecțiile
terților trebuie excluse pe cât posibil. Este imposibil să excludem complet infecțiile într-o
societate care se bazează pe diviziunea muncii și schimbul la scară globală pentru a-și
asigura propria existență. Există, de asemenea, un risc rezidual în furnizarea de servicii
sexuale. Lucrătorii sexuali, clienții și alte persoane care sunt active în domeniu trebuie să fie
conștienți de risc. Trebuie să luați toate măsurile posibile pentru a preveni răspândirea
infecției. Trebuie să acceptați riscul rezidual existent atunci când alegeți activități pe baza unei
decizii gratuite și informate. Aceasta este o condiție necesară pentru reluarea activității
sexuale. Măsurile pentru reducerea riscului de infecție trebuie înregistrate într-un concept de
igienă. Conceptul va fi utilizat cu succes dacă este dezvoltat de către cei afectați. Lucrătorii
sexuali și operatorii locurilor de muncă au o responsabilitate specială și fundamentală. Cu
toate acestea, responsabilitatea clientului ar trebui să fie luată în considerare și într-un
concept de igienă. Un concept de igienă ar trebui să reglementeze în mod fundamental:
-

cum trebuie să aibă loc curățarea și dezinfectarea la locul de muncă,
cum sunt evitate contactele inutile ale celor implicați,
ce condiții de sănătate trebuie să îndeplinească cei implicați,
cum este documentat acordul cu privire la riscul rezidual asumat,
ce măsuri sunt luate pentru întreruperea lanțurilor de infecție în cazul unei infecții

Doar cei care au vârsta legală au dreptul să se pună de acord asupra întâlnirii lor sexuale.
Trebuie să se țină seama de punctul de mai sus. Orice intervenție a terților în această decizie
este o intervenție în autodeterminarea sexuală și este abuzivă. Un concept de igienă nu a fost
încă dezvoltat în Haus9. Până în prezent, chiriașii nu au susținut acest lucru în mod durabil.
În opinia mea, ar trebui luate în considerare, în special, următoarele puncte:
- Evenimente de infecție și valori limită,
- Starea de sănătate a lucrătorilor sexuali (măsurarea temperaturii corpului bazal, teste
periodice, excluderea bolilor cronice și a altor factori de risc, consimțământul la riscul
rezidual),
- Starea de sănătate a clienților (discuții cu clienții despre riscuri, excluderea clienților în cazul
factorilor de risc, consimțământul la riscul rezidual),
- Notificarea infecțiilor și măsuri de întrerupere a lanțurilor de infecție
- Măsuri pentru obținerea informațiilor și adaptarea conceptului de igienă
- Haus9 va aranja, de preferință, închirieri cu lucrătorii sexuali care participă la formularea și
dezvoltarea ulterioară a unui concept de igienă.

Haus9

Inhaber Klaus Fricke

Niedersachsendamm 9

28277 Bremen

Klaus Fricke
Agios Germanos
02.08.2020

https://haus9bremen.blog/

3. Cerere și inițiative
În calitate de persoană responsabilă legal de Haus9, mă străduiesc să o redeschid.
Începând cu 23 februarie, informez continuu: chiriasii Haus9 (în limba maternă), Asociații care sunt
angajate la nivel național pentru promovarea muncii sexuale, autoritățile responsabile din Bremen,
politicienii interesați din Bremen și publicul larg. Printre alte lucruri despre procesul de infecție,
riscurile pentru sănătate și economice în munca sexuală, discuțiile în asociații care lucrează
pentru muncă sexuală, activitățile acestor asociații și Haus9 pentru redeschiderea locurilor de
muncă sexuale, considerațiile conceptelor de igienă, aspectele legale privind reducerea
daunelor pentru munca sexuală (compensații), a solicitat, acordat și disponibil ajutor pentru
muncă sexuală și cererile Haus9 către organele competente în legătură cu aceste subiecte.
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Haus9 derulează în prezent trei proceduri publice pentru îmbunătățirea situației pentru munca
sexuală la Bremen și la nivel național
- Cerere de compensare pentru Senatul pentru Sănătate și (intregul) Senatul Statului Bremen
(din 20 aprilie 2020)
- Cerere de redeschidere a Haus9 în legătură cu funcționarea legală a „Laufhaus“ din
Kempten, înaintată Senatului pentru afaceri economice - Autoritatea pentru muncă sexuală Statul Bremen (din 21 iulie 2020). Transferul la Senat pentru Sănătate este în pregătire
- Cerere de verificare a stării Haus9 în termenii cerințelor pentru definirea „facilităților de
prostituție” în conformitate cu noua lege a muncii sexuale (din 30 iulie 2020 - WAH Senatul).
Haus9 este rulat fără intenția de a face profit. Prin urmare, este comparabilă cu funcționarea
locurilor pentru lucrătorii sexuali care lucrează pe stradă. În limbajul administrativ, în acest
context, termenul „Verrichtungsboxen” (neutru: loc de parcare pentru sex în mașină). vorbit.
Excursus pentru explicație: Un termen derogatoriu asociat cu mersul la toaletă. Legea
numește aceste „Verrichtungsplätze” cu „Verrichtungsboxen” ca un exemplu al unei facilități în
care se desfășoară activități sexuale care nu au statutul de „loc de prostituție” (= "Prostitutionsstätte").
Pentru utilizarea lor trebuie plătită o taxă forfetară. (https://de.wikipedia.org/wiki/Verrichtungsbox).
Prin urmare, ele ar putea fi utilizate legal pentru munca sexuală chiar și în perioadele de
COVID 19. Când munca sexuală este „numai” interzisă în unitățile de prostituție (=
"Prostitutionsstätte").
În plus, la 13 iulie 2020, Haus9 a luat inițiativa de a permite discuții între administrație, politică
și lucrătorii sexuali din Bremen. O primă promisiune pentru o asemenea conversație a fost
dată între 10 și 16 august.
Haus9 a susținut inițiativele de ridicare a interdicțiilor împotriva muncii sexuale și de susținere
a lucrătorilor sexuali în situații precare prin donații, participare directă, traducerea apelurilor și
altele asemenea în limba română etc. Haus9 a oferit chiriasii săi care au rămas în Germania
locuințe gratuite, ajutor financiar, traduceri și mediere la ajutoare de stat și nestatale.
4. Perspektiven
Asociațiile active în întreaga Germania pentru a sprijini munca sexuală sunt optimiste de ceva
timp. Ei cred că interdicțiile vor fi ridicate de legiuitor. În Bremen se vorbește despre relaxare
pe 1 septembrie. Există indicii că acest lucru este pregătit de autoritățile competente. Senatul
de la Hamburg nu consideră că plățile compensatorii sunt excluse în cazuri individuale. Cred
că mai ales atunci când există dezavantaje economice masive pentru operatorii care sunt
egal cu exproprierea („victime speciale” = Sonderopfer) și acestea nu sunt compensate de
ajutorul public.
Dezvoltarea actuală a riscurilor de infecție și rezultatele cercetărilor privind vaccinurile și
medicamentele mă fac să rămân sceptici. Munca sexuală trebuie să se pregătească și pentru
continuarea interdicțiilor. S-ar putea dezvolta o activitate de afaceri care să evite interdicțiile
și să fie tolerată de autorități sau să înșele autoritățile. Munca sexuală are sute de ani de
experiență cu ea. Acest lucru va duce la conflicte care pot dăuna grav reputației muncii
sexuale.
O cale pe care Haus9 nu o va lua și pe care o va critica.
Cererea Haus9 pentru plăți compensatorii guvernamentale poate deveni mai importantă
pentru munca sexuală.
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