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Cu ajutorul modelului de calcul pentru a estima numărul de SW * care lucrează în
Germania și concluziile din acesta, Doña Carmen e.V. a furnizat date despre domeniul
de aplicare al SW * în Germania. Sunt plauzibile, verificabile și pot sta la baza discuției.
Estimările mai vechi nu au credibilitate. Prin urmare, mă refer la datele clar justificate
prezentate de Doña Carmen e.V. în 2020 (1). După aceea, un număr de aproximativ
90.000 SW * sunt activi în Germania pe parcursul anului. În același timp, există probabil
între 30.000 și 40.000 de lucrători sexuali pe zi.
De la jumătatea lunii martie, acești SW * au fost supuși unor restricții masive la activitățile lor
profesionale din cauza epidemiei COVID 19. În Bremen (și în alte state federale), acestea
corespund unei interdicții complete a activităților. Retragerea permisului de muncă (așa-numitul
„dovada de înregistrare”) ca lucrător sexual este posibilă (2). Încălcarea are ca rezultat amenzi.
În prezent nu este de prevăzut ca aceste restricții și interdicții pentru activități să fie ridicate.
Pentru alte servicii legate de corp, de ex. Pe 4 mai 2020, au fost anunțate măsuri de
reducere a măsurilor COVID-19 pentru coafuri. Aproximativ 250.000 de persoane
angajate în această industrie (3) nu vor avea venituri mai mult de o lună și jumătate.
Deja această pierdere a profitului îi va pune pe mulți oameni în situații economice dificile.
Relaxarea oferită acum ar putea ușura situația lor. Acestea sunt asociate cu cerințe
administrative complete de igienă și administrative. Printre altele, este necesar pentru a
colecta și documenta în siguranță datele de contact ale clienților. Serviciile pot fi prestate
numai clienților de la care au fost înregistrate aceste date. Clientela trebuie, de asemenea,
să fie îmbrăcată în pelerine de protecție care să împiedice orice contact fizic direct între
acestea și furnizorul de servicii (4).
Standarde mai mici decât cele care se aplică comerțului de coafură (de exemplu,
îmbrăcăminte de protecție și colectare de date) vor duce cu greu la o relaxare a
interzicerii activităților în domeniul serviciilor erotice și sexuale. Faptul apropierii fizice
strânse ar putea justifica măsuri mai extinse sau continuarea măsurilor existente. Acest
lucru corespunde în cele din urmă unei interdicții asupra muncii sexuale.
Chiar și standardele de îmbrăcăminte de protecție și colectarea datelor personale ale
clienților nu sunt compatibile cu furnizarea de servicii sexuale. Prin urmare, este puțin
probabil ca restricțiile existente care ar putea permite exercitarea SW * până la 90.000
SW * / an să fie relaxate. Nu există concepte care să permită o astfel de dezlegare.
Până la instituirea terapiei medicamentoase sau a vaccinării împotriva SARS CoV 2, vor
exista restricții (bine întemeiate) care pentru marea majoritate a SW * sunt asociate cu
încetarea serviciilor lor și o amenințare la existența lor economică. Acest lucru este mult
mai probabil pentru SW * decât pentru frizerii. Conform ultimelor declarații, un vaccin nu
este așteptat cel mai devreme până la începutul anului 2021. Nu este probabil să existe
terapie medicamentoasă înainte. Existența (economică) a SW * este, prin urmare,
fundamental amenințată și nu numai pusă în pericol.
Asociațiile Pro-SW se confruntă cu sarcina de a dezvolta strategii care să contribuie la
asigurarea existenței economice a celor angajați în SW *. Acest lucru ar asigura, de
asemenea, existența SW * ca ramură profesională. Dacă este utilă propunerea Haus9
- cerere de compensare pentru valoarea pierderii de câștig, așa cum este prevăzută
în secțiunea 31 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor - ar putea fi un subiect
de discuție.

https://
haus9bremen.blog/

Seite 1

____________________________
Anmerkungen und Quellen
*
Pentru domeniul serviciilor erotice și sexuale folosesc termenii muncă sexuală (er) sau muncă sexuală (sfârșit) (= SW). Termenul de
prostituție a fost legat istoric de discreditarea lucrătorilor sexuali, a antreprenorilor în activități sexuale și a clienților de muncă sexuală.
Resping utilizarea de către terți, dar nu (ca auto-desemnare) de către lucrătorii sexuali.
(1)
Doña Carmen e.V. - März 2020
In Deutschland arbeiten 90.000 Sexarbeiter/innen
Schätzungen und Schlussfolgerungen aufgrund einer Modellrechnung
https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/90.000-Sexarbeiterinnen-in-Deutschland-DEF.pdf
(abgerufen am 23.04.2020, ca 16:30 Uhr GMT)
»Die hier vorgelegte Untersuchung liefert den methodisch begründeten und empirisch verifizierten Nachweis,
dass die tatsächliche Zahl der hierzulande in der Prostitution tätigen Sexarbeiter/innen in Abhängigkeit von
Bevölkerungsdichte und Bevölkerungszahl der Städte und Gemeinden, in denen sie arbeiten, bei maximal
rund 90.000 liegen dürfte. Diese Zahl ist zu unterscheiden von den täglich zeitgleich in der Prostitution
tätigen Sexarbeiter/innen, deren Zahl sich auf etwa 30.000 bis 40.000 Sexarbeiter/innen belaufen dürfte.«
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‚Studiul prezentat aici furnizează dovezi justificate metodologic și verificate empiric conform cărora numărul
real de lucrători sexuali angajați în prostituție în Germania este de aproximativ 90.000, în funcție de densitatea
populației și de populația orașelor și comunităților în care lucrează. Acest număr trebuie diferențiat de lucrătorii
sexuali care lucrează în prostituție în același timp în fiecare zi, numărul acestora fiind probabil de aproximativ
30.000 până la 40.000 de lucrători sexuali.’
(2)
Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (vom 21.
Oktober 2016)
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s2372.pdf
»§ 11 Anordnungen gegenüber Prostituierten
...
(3) Die zuständige Behörde kann gegenüber Prostituierten jederzeit Anordnungen zur Ausübung der Prostitution
erteilen, soweit dies erforderlich ist
1. zum Schutz der Kundinnen und Kunden oder anderer Personen vor Gefahren für Leben, Freiheit, sexuelle
Selbstbestimmung oder Gesundheit,
...
(4) Die zuständige Behörde kann weitere Maßnahmen treffen, wenn
1. die oder der Prostituierte gegen Anordnungen nach Absatz 3 verstoßen hat und
2. die Erteilung von weiteren Anordnungen nach Absatz 3 zum Schutz der dort genannten Rechtsgüter nicht
ausreichend wäre«
siehe auch § 9 Absatz 1 und § 24 Absatz 2
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‚§ 11 ordine către prostituate
...
(3) Autoritatea competentă poate oferi prostituatelor instrucțiuni în orice moment (cu privire la tipul de prostituție practicat),
în măsura în care acest lucru este necesar
1. pentru a proteja clienții sau alte persoane împotriva pericolelor pentru viață, libertate, autodeterminare sexuală sau
sănătate,
...
(4) Autoritatea competentă poate lua măsuri suplimentare dacă
1. prostituata a încălcat instrucțiunile de la paragraful 3 și
2. Ordinele conform alineatului 3 nu sunt suficiente pentru a proteja drepturile menționate acolo «
a se vedea, de asemenea, § 9 paragraful 1 și § 24 paragraful 2’
(3)
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157760/umfrage/beschaeftigte-und-arbeitslose-friseure-in-deutschland/
https://friseur-news.de/friseurbranche/zahlen-daten-fakten/betriebsstaetten-und-groessen/explosion-der-betriebe
(abgerufen am 23.04.2020, ca 17:30 Uhr GMT)
(4)
BGW
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-ArbeitsschutzstandardFriseurhandwerk_Download.pdf?__blob=publicationFile
(Umhangsgebot: Punkt 5. Absatz 2, - Datenerfassungsgebot: Punkt 12. vierter Absatz)
(abgerufen am 23.04.2020, ca 19:00 Uhr GMT)
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