Munca sexuală - este diversitate - este transfrontalieră - este necesară
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Persoanele care vorbesc pentru muncă sexuală și care activează în domeniu sunt în favoarea
conceptelor de reluare a muncii, care sunt responsabilitatea lucrătorilor sexuali înșiși: Prevenirea autoorganizată împotriva riscurilor de infecție cu COVID 19 (2). Ele atrag atenția asupra competențelor
cuprinzătoare de prevenire a infecțiilor, care aparțin în mod tradițional culturii corporative (3) în domeniul
SW*. Aceasta este o cerință esențială, dacă nu baza reală pentru o strategie pe termen lung de prevenire a
infecțiilor împotriva virusului SARS CoV 2. Pe lângă persoanele care lucrează în zona clinică și în alte
profesii de asistent medical, persoanele care lucrează în domeniul SW * au strategii internalizate pentru
prevenirea infecțiilor.
Atingerea interpersonală intimă este baza SW *. Cerința de a rămâne în propria casă și de a păstra în public
o distanță de 1,5 metri față de terți, interzice oricui care nu locuiește cu persoane cu care au contact sexual
să satisfacă nevoia de întâlnire intimă. Interzicerea contactelor intime este o ingerință inumană cu drepturile
personale de bază. Este, de asemenea, un pericol pentru sănătate. Sănătatea se bazează pe posibilitatea
unui schimb intim (în sensul cel mai larg) cu terții.(4).
SW * - ca eveniment convenit de comun acord - aduce o contribuție semnificativă la menținerea și
îmbunătățirea sănătății. Prin diversitatea întâlnirilor sexuale (în sensul cel mai larg) care au loc în ea.
Sarcinile unei democrații plural bazate pe statul de drept nu includ (în sensul îngrijirii publice și a sănătății)
prevenirea întâlnirilor sexuale consensuale prin lege. Epidemia COVID 19 a eliminat acest principiu.
A fost necesară restrângerea drepturilor fundamentale. Am îndoieli că acest lucru a fost pus în aplicare în
mod corespunzător. Mă îndoiesc că statul și-a îndeplinit efectiv și efectiv obligația de precauție. În această
privință, presupun un eșec al statului. Este timpul să evaluăm și să discutăm asta. Totuși, acesta nu ar trebui să
fie subiectul aici.
Numai notă: În opinia mea, este un eșec al statului faptul că nu toți SW * - ca și în Noua Zeelandă (5) - au
primit compensații pentru pierderea câștigurilor în perioada în care angajarea lor a fost interzisă. Despăgubire
care asigură participarea la viața socială care este de fapt egală Eșecul statului determină presiunea
economică să continue munca sexuală. În situații care pot pune viața în pericol pentru sănătatea
persoanelor care se întâlnesc (!!!) de comun acord (!!!).
Depinde de stat să sublinieze principiul neinterferenței în intimitatea convenită reciproc. În acest scop, trebuie
luate măsuri și mijloacele puse la dispoziție care sunt eficiente, necesare și adecvate (proporționale) (6). Coerciția
nu este un mijloc. Baza succesului este o decizie informată, consensuală, luată cu participarea celor afectați. În
special, doar SW * au o expertiză incontestabilă pentru mediul de viață. Statul are sarcina de a oferi mijloacele
necesare acestei decizii și a punerii în aplicare a acesteia.
SW* trebuie să stabilească acum ce mijloace sunt necesare. O privire asupra altor câmpuri și măsurile
acestora pentru reducerea ratei infecției pot fi de ajutor. Profesioniștii din fotbal au optat pentru testarea
periodică (2 pe săptămână) și conformitatea în carantină (7). Te poți asigura de asta. Poziția dvs. socială și
financiară privilegiată a făcut posibil acest lucru. Pregătirea sportului profesionist de dans (8) poate fi reluată la
Bremen în aceeași locație de antrenament de către patru cupluri și antrenori în același timp, chiar și fără măști. Sunt
disponibile date despre apariția infecției, care permit o evaluare a riscului individuală și bine întemeiată.
Următoarele principii directoare sunt decisive pentru mine
A)
B)
C)
D)
E)

Munca sexuală este esențială.
Răspândirea infecției nu poate fi exclusă complet în întâlnirile intime.
Munca sexuală este posibilă numai dacă toți cei implicați acceptă și reduc acest risc.
Măsurile de reducere a riscurilor trebuie să fie convenite reciproc între părțile implicate.
Riscul de contact cu SARS CoV 2 poate fi redus la minimum.

_______________________________________
Anmerkungen und Quellen
*
Pentru domeniul serviciilor erotice și sexuale folosesc termenul de muncă sexuală (= SW). Pentru furnizorul de servicii folosesc
termenul de lucrător sexual (= SW = lsexworker). Termenul de prostituție a fost legat istoric de discreditarea persoanelor care sunt
active în domeniul activității sexuale. Resping utilizarea de către terți, dar nu (ca auto-desemnare) de către lucrătorii sexuali.
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Liveticker COVID 19 des Weser-Kurier vom 14.05.2020 - 07:31 MESZ
Spahn hält an Immunitätsausweis fest
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-unionspolitiker-fordern-weitere-lockerungen-angrenzen-_arid,1899754.html?strytlpage=1510
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z.B.
Dona Carmen - https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/02-Position-%C3%96ffnet-die-Bordelle.pdf
https://www.jumpradio.de/thema/corona/corona-lockerungen-prostiuierte-interview-100.html
BSD e.V.
https://berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2020/05/07/corona-lockerungen-gleichbehandlung-von-nichtBesD e.V.
medizinischer-mit-erotischer-massage/
https://haus9bremen.files.wordpress.com/2020/05/2020-05-07-haus9-stellungnahme-voraussetzungen-fucc88rHaus9
eine-aufhebung-des-tacc88tigkeitsverbots-fucc88r-sexarbeit-de.pdf
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Glaeske u.a.
Die Pandemie durch SARS-CoV-2 Covid-19 Datenbasis verbessern Prävention gezielt weiterentwickeln Bürgerrechte wahren Thesenpapier 2.0
Seite 57 ff
‚Organizațiile constau din diferite părți.
Fără a intra în diferenție organizațională în detaliu aici, sunt abordate doar trei subiecte deosebit de importante:
- rolul conducerii cu funcția sa de model;
- echipele ca fiind cea mai mică unitate organizatorică și
- cultura organizațională
Cultura este deosebit de importantă deoarece conține normele care controlează comportamentul în cazuri normale, precum și
într-o criză, și prin care situația organizațională și amenințarea sau rezistența acesteia sunt interpretate de condiții externe.
Cultura organizației este pe termen lung și arată „cum o facem în organizația noastră’
https://www.socium.uni-bremen.de/uploads/News/2020/Corona_Thesenpapier_2.pdf
(4)
Deutsche STI Gesellschaft - Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit - DSTIG
Sexuelle Gesundheit
‚Sexualitatea fiecărei persoane este un element cheie pentru propria identitate. Sexualitatea este o expresie centrală a vieții,
o expresie a vieții împlinite și o componentă de bază a sănătății într-un sens cuprinzător. Abordarea propriei sexualități și
abordarea deschisă a subiectului sexualității sunt baza sănătății sexuale individuale’
https://www.dstig.de/images/position%20der%20dstig%20zur%20sexuellen%20gesundheit.pdf
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New Zealand
‚Don’t have to fight for pennies‘: New Zealand safety net helps sex workers in lockdown
Anna Louie Sussman - Tue 28 Apr 2020 03.43 BST
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/dont-have-to-fight-for-pennies-new-zealand-safety-net-helps-sex-workers-in-lockdown
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Verhältnismäßigkeitsprinzip (Deutschland)
‚Proporționalitatea impune ca orice măsură care interferează cu drepturile fundamentale, să aibă un scop public legitim și să
fie, de asemenea, eficientă, necesară și proporțională în sensul mai restrâns („ adecvat ”). O măsură care nu corespunde
acestor cerințe este ilegală.’
https://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Figkeitsprinzip_(Deutschland)
(7)
Task-Force Sportmedizin / Sonderspeilbetrieb im Profifussball - Version 2
https://media.dfl.de/sites/2/2020/05/Task-Force-Sportmedizin_Sonderspielbetrieb_2020-05-01.pdf
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Formationstanzen
Sondergenehmigung für Grün-Gold-Club
Frank Büter 14.05.2020
https://www.weser-kurier.de/sport/bremen-sport_artikel,-sondergenehmigung-fuer-gruengoldclub-_arid,1913132.html

