ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПЛАНУВА:
Принудителна регистрация на всички сексработнички

НЕ И С НАС!
Като част от репресивен нов регламент срещу проституцията сексработничките в бъдеще ще
трябва да се регистрират и съответно да се отрегистрират във всяка община съгласно
плановете на Федералната министърка по въпросите на семейството Швезих (ГСП). Уж с цел
тяхната защита!
Такава „защита“ сексработничките никога не са искали от правителството!
При изслушването във Федералното министерство по въпросите на семейството от 12 юли
2014 в Берлин стигащи и по-далеч от това размишления предвиждат и създаването на
„централен регистър за проституция“ заедно с издаване на „карта за упражняването на
проституция с лична карта със снимка“ на сексработниците/сексработничките. Заплануваната
от правителството принудителна регистрация цели създаването на цялостен профил на
движението на жените, упражняващи проституция. Това означава контрол, а не защита.
Задължението за регистрация ги превръща в обекти на по-нататъшни ограничения за
гражданските им права.
Ние припомняме: Последната разпоредена от държавата регистрация на проституиращи се е
състояла при националсоциалистите с издаването на циркулярен указ на вътрешния
министър на Райха през 1939 година! Нима Федералното правителство нищо не е научило от
историята?
Ние заявяваме: Докато сексработниците/сексработничките биват дискриминирани в правно
отношение и публично стигматизирани чрез издаването на многобройни специални
разпоредби в областта на наказателното право, правото за спазване на обществения ред,
полицейското право и правото за чужденци като по този начин им се отказва
равнопоставеност с другите професионални групи, то дотогава и засегнатите от това с пълно
основание ще заявяват искането си анонимността им да бъде защитена.
Никоя друга професионална група в страната не е принудена да се регистрира по този
начин. Принудителната регистрация означава принудителен аутинг! Или изтласкване в
сивата зона на нелегалността! Избор между холера и чума.
Затова казваме:

НЕ! НЕ И С НАС!
Подписали се:
(Творчески псевдоним) Име
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Подпис

Подписи изпращайте моля до: donacarmen@t-online.de
Контакт: Доня Кармен, сдружение с нестопанска цел, Елбещрасе 41, 60329 Франкфурт – тел.
069 76752880 (Dona Carmen e.V., Elbestr. 41, 60329 Frankfurt – Tel. 069 76752880)

