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

COVID 19

Schimb de etichete și discriminarea
Comentariu online revizuit la articol
"Masaj în loc de sex" de Weser-Kurier din 30 iulie 2020 (1)
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»Din punctul de vedere al senatului economic, soluția ar fi să interzică în
continuare „prostituția în spațiile de prostituție”, ci să permită „alte activități
comerciale” acolo.« (1)
Pe 20 iulie 2020, am depus o cerere de redeschidere „Haus9”, pe care o închiriez lucrătorilor
sexuali. Senatul Economic („Ordnungsamt”) a răspuns la 22 august cu nota:
»Aveți opțiunea de. . . - după cum am fost informați de alți operatori - să ștergem
centrul de prostituție din înregistrarea oficială. Atunci nu mai ești supus interdicției de
a deschide instalația pentru public.« (2)
Articolul din „Weser-Kurier” din 30 iulie 2020 raportează de la Senatul Economic (= Senatul
WAH). Intenția este de a permite utilizarea „site-urilor de prostituție” în viitor ca locuri pentru
masaje, de exemplu. Permisul poate fi eliberat nu mai devreme de 18 august 2020.Cu toate
acestea, „Ordnungsamt” al Senatului Economic a făcut posibilă această practică timp de mai
multe săptămâni în trecut. O practică „eliberată de drept” căreia binecuvântarea senatorială și
legală poate fi dată cel mai devreme la 18 august 2020.
Este un schimb de etichete care este tolerat oficial fără o bază legală. Senatul pentru afaceri
economice (= WAH) permite operatorilor să folosească această etichetă frauduloasă. O
interpretare ilegală a normelor aplicabile, o încălcare a legii. Măsurile de igienă necesare
pierd baza legală pentru executare.
Autoritățile permit ca locurile de muncă sexuale, de exemplu, să fie blocate ca saloane de
masaj. De îndată ce ușile se închid în spatele furnizorilor de servicii și a clienților lor, munca
sexuală are loc în sensul convențional. Alte presupuneri sunt naive. Senatul economic a
permis operatorilor de muncă sexuală și lucrătorilor sexuali să se întoarcă la muncă. Cu o
etichetă frauduloasă Fără o bază legală suficientă. Fără aplicarea normelor de igienă Luând
în considerare riscurile pentru sănătate. În același timp, cerința de ne deschidere se aplică
locurilor de muncă sexuale și lucrătorilor sexuali care respectă legal. Cu toate consecințele
care amenință existența materială
Discriminarea este asociată cu frauda autorizată oficial pe etichetă.
În detrimentul măsurilor de igienă necesare în condițiile epidemiei de COVID 19.
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Lucrul sexual și prevenirea infecțiilor
Comentariu online revizuit la articol
"Masaj în loc de sex" de Weser-Kurier din 30 iulie 2020 (1)

9

Haus

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende

Niedersachsendamm 9
28277 Bremen
haus9bremen@gmx.de

Procesul de infecție COVID 19 este, de asemenea, asociat cu obligația de a acționa
responsabil pentru munca sexuală. În calitate de persoană responsabilă pentru un loc de
muncă sexual, învăț pe chiriași despre riscurile asociate COVID 19 încă din 23 februarie 2020
(haus9Bremen.blog). Tot în limba ta maternă română. În prezent, aproximativ 35% din
lucrătorii sexuali înregistrați (= Sexwork = SW) au cetățenia română. Reprezintă cel mai mare
grup național de aproximativ 40.000 SW înregistrat în Germania.
În ciuda eforturilor mele de a avea o conversație, va fi o discuție cu factorii de decizie cel mai
devreme în 33 de săptămâni calendaristice. Scopul este reluarea activității sexuale și
reducerea riscurilor Se presupune că SW în sensul tradițional conține riscuri de infecție care
împiedică aprobarea. Până în prezent, la Bremen nu s-a purtat nicio discuție cu reprezentanții
SW (clienți, SW, operatori de tranzacții SW, operatori de platforme publicitare etc.). Deciziile
au fost luate de oameni care sunt în mare parte fără expertiză practică.
„Conceptele de igienă” sunt disponibile de la asociațiile SW (UEGD, BesD și BSD). Acestea
nu au fost dezvoltate într-un proces larg de participare. Cel mai mare grup național SW
(român) nu a fost inclus. Nu au fost luate în considerare comentariile de la SW-ul românesc
pe care le-am transmis asociațiilor BesD și BSD. Nu au fost date motive.
Motivația mea: o discuție deschisă despre posibilele standarde de igienă. Cu participarea
celor afectați din practică. În calitate de persoana responsabilă pentru un loc de muncă
sexual, am avut această discuție cu chiriașii din mai 2020. Tot în limba lor maternă.
Conceptele care sunt dezvoltate cu participarea celor afectați au succes. După o pandemie
de aproximativ 6 luni, interdicțiile nu sunt un instrument constituțional de alegere.
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