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Munca sexuală - este diversitate - este transfrontalieră - este necesară
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Principii directoare
1.
2.
3.
4.

Adulții au singurul drept de a decide cu privire la întâlnirile sexuale.
Încălcările autodeterminării sexuale sunt infracțiuni.
Interzicerea SW * bazată pe COVID 19 este o interferență cu autodeterminarea sexuală.
Interferența cu dreptul la autodeterminare sexuală este permisă numai în conformitate cu
orientările stricte.
5. Un risc de infecție SARS CoV 2 semnificativ din punct de vedere medical în SW * justifică
restricțiile.
6. Acestea nu trebuie aplicate folosind instrumente de reglementare și drept penal.
7. Intervențiile trebuie compensate prin asigurarea existenței lucrătorilor în SW *.
Riscul de a transmite o infecție cu Sars CoV 2 în contextul SW * convențional (GV genital și oral fără
protecție a gurii și nasului cu mască) este foarte mare. În ciuda reglementărilor de igienă, se va desfășura o
muncă de sex convențională. Alte aserțiune nu sunt credibile. Organizațiile Pro-SW * nu ar trebui să oblige
SW * să renunțe la dreptul lor de autodeterminare sexuală prin concepte de igienă. Ar trebui să apărați
dreptul la autodeterminarea sexuală a SW * și a oaspeților. Prevedere care afectează acest drept nu ar
trebui să fie reprezentate de organizațiile Pro-SW *.
În prezent, aproximativ 15.600 de servicii de acest tip ar putea duce statistic la o astfel de infecție (1). În
aceste condiții care pot pune viața în pericol, decizia de a oferi muncă sexuală poate fi luată doar de cei
implicați direct. Persoanele terțe private nu au dreptul de a specifica tipul și sfera serviciilor sexuale. Asociațiile
Pro SW * ar trebui să se considere terțe private. Nu aveți legitimitate de natură legislativă, executivă sau
judiciară. Datorită numărului de membri, aceștia nu au, de asemenea, nicio legitimitate pentru ca SW * să
ofere cerințe obligatorii în ceea ce privește conceptele de igienă.
În prezent, personal refuz să reiau munca sexuală convențională. Cred că riscul asociat este intolerabil.
Chiar și măsurile extinse (2) pentru reducerea riscului de infecție, în special pentru reducerea transferului
către oaspeți din partea SW *, nu permit, după părerea mea, reluarea SW *. Sunt periculoși pentru alții.
IAcest risc terț poate fi evitat doar cu un vaccin sau o îmbunătățire semnificativă a opțiunilor de tratament
pentru infecțiile cu SARS CoV 2. Aceasta este părerea mea personală. Respect alte decizii luate de SW * și
de invitați. Atâta timp cât este evitat pericolul pentru terți.
De dragul principiului de ghidare „Mai bine în siguranță decât îmi pare rău” cred că este necesar să
întrerupeți SW * până la momentul vaccinării, terapiei sau a datelor semnificativ mai scăzute privind riscul de
infecție. Măsurile guvernamentale ar putea ajuta. Este vorba despre intervenții dramatice (3) în drepturile
fundamentale ale celor afectați. Apoi, trebuie să se asigure că intervenția guvernului nu reprezintă o
amenințare existențială pentru cei afectați (de exemplu, prin continuarea activității sexuale din motive
economice). Conceptele actuale de igienă pentru domeniul SW * sunt, în condițiile date, o invitație la autovătămare și punerea în pericol a terților. Deci, inacceptabil din punct de vedere etic.
În condițiile COVID 19, statul are datoria de a evita constrângerile economice care determină SW * să reia
operațiunile în această situație. Ajutorul trebuie pus la dispoziția angajaților din SW *. Reluarea SW * în condițiile
COVID 19 are potențialul de a pune în pericol terții și ei înșiși. Acest lucru poate fi evitat prin ajutorul financiar
din partea statului. Măsurile de sprijinire a lucrătorilor independenți din alte țări ale UE ar putea fi exemplare (4).
Acest ajutor ar trebui să fie disponibil pentru toți angajații din SW * care pot demonstra că au lucrat în Germania
anul trecut sau până cel puțin în februarie 2020. Chiar dacă impozitele erau plătite doar în „procedura Düsseldorf”.
Pentru SW * care nu și-au îndeplinit (încă) datoria de a plăti impozit, ar trebui acordate beneficii minime pentru
a-și asigura traiul. Sancțiunile trebuie renunțate. Impozitarea ar putea începe în 2020 și pentru prima dată în
istoria SW * nu ar avea gustul a ceea ce mișcarea Pro SW * numește „proxenetă de stat”.

_______________________________________________
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)
Nachdenkseiten
din 12 iunie 2020
5.311 pacienți activi înregistrați la 83 de milioane de locuitori ai FRG = 1: 15.628
https://www.nachdenkseiten.de/?p=61884#h16
(2)
Până în prezent, numai elementele cunoscute de curățare, dezinfectare, ventilație, interogare pentru bolile anterioare ale oaspeților,
evitarea și urmărirea contactelor și protejarea gurii și nasului sunt enumerate în conceptele de igienă prezentate pentru SW *.Criteriile
de evaluare a riscului de infecție (de exemplu, raportul dintre pacienții activi și populația totală, ratele de creștere a infecției, numărul de
grupuri, ...) lipsesc. Pe lângă aceste criterii de evaluare a riscurilor, care ar fi necesare pentru a justifica decizia de reluare a activității,
nu există alte măsuri pe care SW * ar putea să le ia din proprie inițiativă pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. De exemplu, teste de
anticorpi pentru a determina propria imunitate. Din câte știm, acest lucru reduce semnificativ probabilitatea de îmbolnăvire și răspândirea
unei infecții. În plus, testarea periodică a PCR pentru SARS CoV 2 (la fiecare trei zile) reduce semnificativ probabilitatea ca o infecție să
fie transmisă. Măsurarea zilnică regulată, simultană, a temperaturii corpului bazal, documentarea acesteia și testarea imediată, dacă
există o abatere semnificativă în sus, reduc semnificativ riscul de a transmite infecția (dacă aceasta duce la încetarea temporară a SW *).
Toate măsurile care nu conduc imediat la o afectare obligatorie a contactului cu clienții și cresc credibilitatea SW prin domeniul său de
aplicare și unicitatea anterioară (temperatura corpului bazal). Toate aceste măsuri contrazic povestea lucrătorului sexual neajutorat și
incapabil. Toate măsurile pe care lucrătorii sexuali de la „Haus9” le pot și doresc să le implementeze. Datorită capacităților de testare
existente, acestea pot fi implementate și în plăți private. Datorită taxelor reduse oficial (5) pentru aceasta. Cu toate acestea, costul
testelor ar trebui să fie suportat de sectorul public. Fără transmiterea datelor testate.
(3)
DLF
din 11 iunie 2020
Annegret Faber
Distanța din cauza Corona
Cât de lipsă de contact fizic ne schimbă
‚Restricțiile de contact împiedică răspândirea virusului corona. O cerință de înțeles a virologilor spune că cercetătorul haptic
Martin Grunwald. Dar prețul este ridicat. Pentru el, contactul fizic, adică simțul atingerii, este un „aliment”. . . .
Până la 900 de milioane de receptori se asigură că oamenii pot percepe atingerea. Simțul vederii și al mirosului necesită doar
o zecime, iar simțul gustului chiar și doar 20.000 de receptori. Stimularea sistemului de simț este esențială pentru dezvoltarea
umană, deoarece declanșează un foc de artificii al emoțiilor și sentimentelor. . . .
„Dacă suferiți de o lipsă flagrantă de contact fizic săptămâni sau luni, atunci pot apărea simptome depresive”. A te atinge în
față este liniștitor. Cercetătorii cred că aceste atingeri inconștiente calmează și echilibrează corpul în situații stresante.
Oamenii își ating în principal gura și nasurile. . . .
consecințele [lipsa atingerii] te pot îmbolnăvi.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/abstand-wegen-corona-wie-uns-fehlender-koerperkontakt.976.de.print?dram:article_id=478410
(4)
DIW aktuell 47
din 12 iunie 2020
Alexander S. Kritikos, Daniel Graeber und Johannes Seebauer
Corona Epidemie wird zur Krise für Selbständige
‚Dar chiar și astfel de ajutoare nu sunt corecte. Ajutorul de urgență pentru angajații independenți din țările europene vecine
ar putea servi drept model pentru o configurație alternativă. Angajații independenți ar putea primi ajutor pentru a-și acoperi
cheltuielile de viață privată, care sunt furnizate de către organele fiscale. Un aranjament specific ar oferi ajutor financiar
pentru angajații independenți pentru faza COVID 19. Dacă ar trebui să accepte o scădere a vânzărilor de peste 50 la sută în
comparație cu media ultimelor doisprezece luni înainte de începerea crizei. Cei afectați ar fi compensați cu 80% din pierderile
din vânzări în fiecare lună. Dacă această pierdere este de peste 50% din cifra de afaceri obișnuită. Aceștia ar primi maximum
2000 de euro, până când cifra de afaceri nu depășește o anumită sumă pe an. Un astfel de sprijin ar fi direcționat, implementat
rapid și adaptat la nevoile individuale, deoarece numai persoanele care desfășoară activități independente cu reduceri de vânzări
corespunzătoare primesc ajutor în fiecare lună. În același timp, acest sprijin ar ține cont în mod corespunzător de vânzările
pierdute. Ar fi excluse cazurile de fraudă și altele asemenea, precum și plata în exces a ajutorului de urgență. Deoarece
oficiile fiscale au informații despre cifra de afaceri a companiilor din anii precedenți. O astfel de formă de ajutor de urgență
pentru lucrătorii independenți ar fi de asemenea luată în considerare pentru Germania ’
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.791679.de/diw_aktuell_47.pdf
(S. 7)
(5)
Ärzteblatt
din 10 iunie 2020
Politică
Costurile de numerar pentru testele SARS-CoV-2 scad semnificativ
‚Berlin – Comitetul de evaluare extins (erweiterte Bewertungsausschuss) a stabilit un preț mai mic pentru testele PCR pe
SARS-CoV-2. De la 1 iulie, companiile de asigurări de sănătate vor trebui să ramburseze 39,40 de euro pe test, nu 52 de
euro ca înainte.’
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113690/Kassenkosten-fuer-SARS-CoV-2-Tests-sinken-deutlich

