
Manifestul Doña Carmen:

"Deschide bordelurile!"
Închiderea prescrisă a instalațiilor de prostituție trebuie să se încheie imediat!

Fără interdicție de prostituție!

▶  Doña Carmen e.V., asociație pentru drepturile sociale și politice ale prostituatelor, solicită 
încetarea interdicției de funcționare a instalațiilor de prostituție, care este în vigoare de 8 săptămâni 
și va continua să facă acest lucru. 

▶  Doña Carmen e.V. solicită ridicarea tuturor interdicțiilor cu privire la oferta sau cererea de 
servicii sexuale.

▶Doña Carmen e.V. solicită încetarea criminalizarea lucrătorilor sexuali și a clienților acestora 
imediat pe baza reglementărilor în vigoare în vigoare referitoare la amenzi.

Ni se spune:
Prostituția trebuie să rămână interzisă. Este inevitabil. Acest lucru se datorează faptului că practica 
lor se ciocnește cu stipulația necesară pentru a proteja împotriva Sars CoV2 de menținerea unei 
distanțe minime de 1,5 metri față de alte persoane. Această cerință a fost recent aprobată de 
guvernul german și de statele federale. În decizia comună din 6 mai 2020 A fost descrisă drept „cea 
mai importantă măsură” pentru a conține COVID 19. Prin urmare, numeroase reglementări interzic 
„serviciile legate de organism”. 

Ne oprim și spunem:
Având în vedere cursul de infecție cunoscut anterior la COVID 19, specificarea unei distanțe 
minime de 1,5 metri este de fapt inadecvată, înșelătoare și nu este în niciun fel adecvată pentru 
a justifica restrângerea drepturilor fundamentale în general și interdicțiile de prostituție în special!

În Germania, apogeul infecțiilor cu COVID19 raportat de Institutul Robert Koch (RKI) a fost pe 
28 martie 2020 (rapoarte zilnice privind situația RKI) și pe 2 aprilie 2020 (tablou de bord RKI). 
Primele închideri la nivel național de numeroase facilități, inclusiv facilități de prostituție, au avut 
loc pe 16/17. Martie 2020 („Shutdown”).„Oferta de 1.5 metri distanță” a fost introdusă pentru 
prima dată pe 22/23. Martie 2020.. Aceasta a dat impresia că cauza declinului infecțiilor cu 
COVID19 a fost „oprirea” și necesitatea distanței. Deoarece declinul infecțiilor cu COVID19 
raportate a avut loc după aceste măsuri. Dar această impresie este înșelătoare!

Fapte infecțioase față de „distanța minimă de 1,5 metri”

După cum se știe, data raportării unei infecții nu este sinonimă cu apariția ei. Factorul decisiv 
pentru evaluarea cursului infecției este debutul bolii, care preced o notificare. Conform 
informațiilor de la Institutul Robert Koch (RKI), apogeul debutului bolii la COVID 19 la nivel 



național era deja pe 16 martie 2020. Cu o perioadă de incubație de 5 până la 6 zile, vârful 
infecțiilor a fost deja pe 10/11. Martie 2020. 

Concluzia noastră irefutabilă 

Declinul infecțiilor cu COVID19 a început cu aproximativ două săptămâni înainte de 
introducerea la nivel național a regulii distanței minime de 1,5 metri! Dacă declinul infecțiilor 
cu COVID19 s-a produs cu mult înainte de introducerea regulii distanței de 1,5 metri, această 
cerință nu poate fi în mod logic cauza declinului noilor infecții. Cu toate acestea, dacă regula 
distanței de 1,5 metri nu este legată cauzal de scăderea infecțiilor cu COVID19, nu există niciun 
motiv convingător pentru ca guvernul să mențină această regulă. Referitor la această cerință, 
menținerea închiderii instalațiilor de prostituție și interdicția serviciilor sexuale nu mai pot fi 
legitimate. Prin urmare, apelul nostru la închiderea facilităților de prostituție și la interzicerea 
prostituției să fie ridicat este pe deplin justificat. Prin urmare, apelul nostru pentru încetarea 
închiderii instalațiilor de prostituție și ridicarea interdicției prostituției este pe deplin justificat.

Nu ne argumentăm din perspectiva scurtă a intereselor economice ale celor în cauză. Argumentele 
noastre se bazează pe protecția sănătății. Avem motive care provin din procesul de infecție. 
Concluzia noastră inevitabilă este: Chiar și sub semnul COVID19, protecția sănătății și prostituția 
nu se exclud reciproc.

Este necesară o schimbare de paradigmă - acum!

Strategia actuală este de a priva oamenii de drepturile lor. Pretextul acestui lucru este controlul 
COVID19. Este dificil să înțelegem acest lucru ca un mod civilizat de a face față bolilor. Prin 
urmare, avem nevoie de o schimbare de paradigmă.  În loc să cultive temerile în populația generală, 
ar trebui să organizăm în schimb protecția grupurilor de risc real, în cooperare cu autoritățile 
medicale. De exemplu, concentrați-vă pe protecția persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu boli 
anterioare.

Prin urmare, pledăm pentru o schimbare de paradigmă către un răspuns independent și 
informat la boala infecțioasă COVID19. Virusul nu va dispărea. Deci trebuie să înveți să trăiești 
cu virusul - la fel ca în multe alte boli infecțioase. După cum se știe, tratarea cu succes a pandemiei 
HIV / SIDA în Germania s-a bazat pe acceptare, toleranță și educație, deși SIDA, spre deosebire de 
SARS, a fost inițial aproape întotdeauna o boală fatală. În cazul COVID 19, acest tip de 
comportament trebuie să înlocuiască acum restricțiile de stat asupra drepturilor fundamentale..

Însoțind deschiderea bordelurilor, autoritățile medicale din Germania ar trebui să-și concentreze 
resursele umane pentru a oferi sfaturi scăzute, anonime și gratuite pentru lucrătorii sexuali și pentru 
activități de informare în unitățile de prostituție. Nu trebuie să participați în continuare la o politică 
represivă și inutilă de înregistrare a lucrătorilor sexuali. Prin urmare, spunem: 

Deschide bordelurile! ACUM! Fără interdicție de prostituție! ACUM!

Nu sectorul prostituției trebuie să își justifice cererile.
Statul trebuie să se justifice pentru continuarea imixtiunii sale în drepturile fundamentale.




