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Munca sexuală - este diversitate - este transfrontalieră - este necesară
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Domeniul de activitate sexuală la Bremen la 9 iunie
Evaluare pe fundalul interzicerii activităților pentru SW *
Contradicții în regimul de igienă folosind exemplul SW *
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O căutare rapidă pe două portaluri publicitare pentru SW * de sex feminin în segmentul de apartamente
private și case private (1) duce la 204 accesări în regiunea Bremen. Reclamele conțin numere de telefon ale
furnizorilor. Cel puțin 50 din anunțuri au fost active pe 9 iunie la 11:32 a.m.GMT, adică prin plata cheltuielilor
de publicitate. Autoritățile de reglementare din Bremen tolerează ceea ce este evident.
Conform ordonanței în vigoare din Bremen (2), orice fel de servicii erotice și sexuale plătite reprezintă o
infracțiune administrativă. Purtătorul de cuvânt al Senatului Economic (3 a) spune că va mai dura câteva luni
până când se va schimba această situație de reglementare. Pe 8 iunie a fost retrasă o inițiativă a guvernului
de stat din Renania-Palatinat de a ridica interdicția activităților SW *, cu restricții considerabile. Motivele
acestui lucru au fost preocupările autorităților de reglementare (4). Autoritățile de reglementare nu consideră
că este posibil să verifice respectarea cerințelor de igienă în domeniul SW *.
În același timp, guvernul de stat din Schleswig-Holstein permite tuturor copiilor școlii primare să fie învățați în
asociații de clasă (5). Pregătirea în sporturi profesionale de dans cu până la nouă persoane este permisă din
nou la Bremen (6). Contact direct fără mască. În producția de film, există contact direct și sunt permise
sărutările (7). Bundesliga joacă din nou jocuri. Cu contact direct cu corpul, fără mască. Conceptul dvs. a fost
aprobat. În ciuda posibilității de infecție în timpul jocurilor (8). Normele de igienă COVID 19 nu se mai aplică
în câteva zone. Aprobat de autorități. Dar nu în domeniul SW * (3 b).
Regimul ordonanțelor legale de combatere a epidemiei COVID 19 se bazează pe presupunerea că
sănătatea și viața multor persoane din Germania sunt în prezent în pericol. Prin urmare, interferențele cu
drepturile fundamentale sunt justificate. Cel puțin în zona școlilor primare, a sporturilor profesionale de dans,
a producției de filme și a Bundesliga de fotbal, restricțiile generale sunt ridicate în anumite condiții. În școlile
elementare, copiii se pot întâlni în sălile de clasă fără restricții.
În ciuda susținerii că SW * era un loc de răspândire și infecție, ofițerii de aplicare a legii, cel puțin la Bremen, s-au
abținut să aplice legea aplicabilă împotriva SW. În același timp, ratele de infecție au scăzut luni întregi. 5.632 de
cazuri de boală activă cu SARS CoV 2 sunt înregistrate în prezent în Germania (9). Aceasta corespunde unei
persoane bolnave în mod activ din 14.373 rezidenți ai Germaniei. Numărul persoanelor nou infectate în fiecare zi
a scăzut luni întregi.
Acestea sunt indicii că nu mai există niciun risc semnificativ de infecție la nivel național. Că urmărirea
lanțurilor de infecție are succes cu noi infecții. Că menținerea unui regim bazat pe abilitarea executivului de a
suspenda drepturile fundamentale fundamentale este neconstituțională.
SW * are loc, cu foarte puține excepții, ca întâlnire între două persoane. SW * au strategii obișnuite de
prevenire a infecțiilor care reduc cu succes infecțiile cu transmitere sexuală. Standardul de igienă este cel
puțin comparabil, dacă nu este crescut, cu asistenții medicali și cadrele medicale. De regulă, dușurile,
lenjeria de pat proaspătă, prosoape de hârtie, prosoape umede, prezervative, prosoape proaspete, agenți de
curățare și dezinfectanți sunt întotdeauna disponibile. Foarte des, doar un singur SW * și oaspeții lor au
acces la locația și camera în care are loc SW *. Este timpul ca SW * și oaspeții săi să li se acorde din nou
dreptul de bază la autodeterminare sexuală. Calificativele „focalizarea infecției” și „Super-Spreadee” nu au
nicio justificare faptică în domeniul activității sexuale. Nu este surprinzător faptul că acești termeni
discriminatori sunt folosiți de persoanele care intenționează să aboleze SW * și să nu-l trateze legal.
Drepturile fundamentale au fost abolite prin evidențierea pericolului pentru sănătate și viață.
Lucrătorii sexuali sunt calomniați ca efective de infecție și „Super-Spreader”.
De asemenea, ofițerii de ordine tolerează exercitarea SW *.
Acest lucru dovedește cel târziu că menținerea interdicției pentru activități în SW * nu este permisă.
Tratamentul egal este imperativul pe care trebuie să-l urmeze organele constituționale.
Asigurarea drepturilor fundamentale.

_______________________________________________
Anmerkungen, Anlagen 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.
(1)
https://www.hostessen-meile.com/callgirls-huren/bremen-23/ am 9.06.2020 um ca 11:32 Uhr GMT
https://www.ladies.de/bremen/sex-anzeigen
am 9.06.2020 um ca 11:32 Uhr GMT
(2)
Sechste Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Sechste Coronaverordnung)
§ 9, 5
‚Închiderea instalațiilor
Următoarele facilități trebuie să fie închise publicului: Site-uri de prostituție, inclusiv prostituția în case private și vehicule,
bordeluri, întreprinderi asemănătoare cu bordeluri, cluburi swinger.’
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_06_02_GBl_Nr_0045_signed.pdf
(3)
a
Weser-Kurier - Online
vom 2. Juni 2020
Redakteuer N. Schnurr
Prostitution in der Corona-Krise
Bordelurile din Bremen și Saxonia Inferioară rămân deocamdată închise
'Kai Stührenberg, purtătorul de cuvânt al Senatului economic din Bremen. Ar fi nevoie de „mai multe luni
decât săptămâni” pentru a fi de acord cu privire la modul de procedură.'
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-bordelle-in-bremen-und-niedersachsen-bleiben-vorerst-geschlossen_arid,1916183.html
'Este evident că prostituția ar avea efectul unui super-distribuitor epidemiologic. Actele sexuale nu sunt de
obicei compatibile cu distanțarea socială.'
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-bordelle-in-bremen-und-niedersachsen-bleiben-vorerst-geschlossen_arid,1916183.html
b
Weser-Kurier - online
vom 2. Juni 2020
Prostitution in der Krise
Was Corona für Bremer Sexarbeiterinnen bedeutet
‚În pandemie, locurile de prostituție ar putea deveni surse de infecție, deci rămân închise‘ (Hvhbg K.F.)
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-was-corona-fuer-bremer-sexarbeiterinnen-bedeutet-_arid,1916181.html
(4)
Die Rheinlad Pfalz
8. Juni 2020
‚De atunci, însă, au existat și feedback-uri din partea agențiilor de reglementare că cerințele de igienă și
curățenie îndelungate din bordeluri nu ar fi putut fi verificate în mod eficient.’
https://www.rheinpfalz.de/politik/rheinland-pfalz_artikel,-land-rudert-zur%C3%BCck-doch-keine-%C3%B6ffnung-der-bordelle_arid,5073568.html
(5)
Tagesschau vom 08.06.2020 um 20:00
Schleswig-Holstein öffnet Schulen
Sendeminute 10:06 bis 10:50
‚Elevii școlii elementare din toate cele patru clase sunt învățați din nou zilnic. . . .Normele obișnuite de igienă
și distanță se aplică la școli. Nu există restricții de contact doar în sălile de clasă’
Imaginea arată studenții fără protecție a gurii și nasului.
(6)
Weser-Kurier - Online
vom 14. Mai 2020
Redakteuer F. Büter
Formationstanzen
Sondergenehmigung für Grün-Gold-Club
‚Dezinfectarea este o cerință. De asemenea, cerința de a vă păstra distanța și de a purta măști.
Atâta timp cât nu există pregătire.’
https://www.weser-kurier.de/sport/bremen-sport_artikel,-sondergenehmigung-fuer-gruengoldclub-_arid,1913132.html
(7)
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Aktualisiert am 20.05.2020
Corona-Regeln für Filmdrehs:
Erst fünf Tage Quarantäne, dann der Kuss
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/corona-leitlinien-fuer-filmdrehs-kuessen-wird-schwierig-16779069.html
(8)
DFL
am 1. Mai 2020

‚Important!
Nu poate fi obiectivul „garantarea securității 100% pentru toți cei implicați”. Pentru că asta ar trebui să
fie imposibil. Este vorba despre asigurarea unui risc acceptabil din punct de vedere medical, având în
vedere importanța fotbalului (socio-politic, social, economic) și a dezvoltării pandemiei. Toate măsurile
se bazează pe premisa strictă a faptului că nu există concurență cu populația generală pentru resurse
pentru combaterea Covid 19.’
https://media.dfl.de/sites/2/2020/05/Task-Force-Sportmedizin_Sonderspielbetrieb_2020-05-01.pdf
(9)
Nachdenkseiten
vom 9 Juni 2020
Bestätigte aktive Covid-19-Fälle in Deutschland
https://www.nachdenkseiten.de/?p=61781#h18
https://www.nachdenkseiten.de/?p=60913

