Доня Кармен регистрирано сдружение с нестопанска цел
- Сдружение за социални и политически
права на проститутките Елбещрасе 41
60329 Франкфурт на Майн
Телефон: 069/ 7675 2880
Факс: 069/ 7675 0228
имейл: DonaCarmen@t-online.de
www.donacarmen.de

До всички сексработници и сексработнички!
В Германия скоро ще има нов закон за проституцията. Много вероятно е той да влезе в сила
още в началото на 2016 година.

Какво се променя за тебе с новия закон?
– Принудителна регистрация: Предварително трябва да се регистрираш лично в
една служба и ще бъде проверена „способността ти да осъзнаваш това, което
вършиш“. Иначе няма да имаш право да работиш в сферата на проституцията! Това
ще трябва да го повтаряш всеки две години, а жени под 21 години даже всяка година
наново!
– Принудителна консултация: Предварително трябва да отидеш на лекар за
медицинска консултация. Иначе няма да имаш право да работиш в сферата на
проституцията!
– Паспорт за курви: В бъдеще ще трябва да представяш на службите доказателство
за твоята регистрация (паспорт за курви)!
– Постоянно наблюдение: Aко ти си над 21 години, трябва да повтаряш всяка
година „медицинската консултация“ и всяка втора година регистрацията! Ако си под
21 години, трябва да ходиш два пъти в годината на „медицинска консултация“ и да
подновяваш всяка година регистрацията си! Иначе няма да имаш право да работиш в
сферата на проституцията!
– Контрол чрез съдържателя или полицията: В бъдеще ти ще трябва да даваш
всички важни данни (име, адрес, времетраене на дейността...) на съдържателя на
публичния дом, в който работиш. Той ще ги предава за проверка на местните служби.
В бъдеще полицията ще има право да контролира по всяко време и без предварително
предупреждение публичния дом, в който работиш.
– Задължително разрешение: Aко работиш заедно с други сексработници или
сексработнички в едно жилище, за в бъдеще ще имаш нужда от специално
разрешение.
Много сексработнички изобщо няма да могат да изпълнят условията за това.

Новите нормативни уредби ще важат за всички сексработници и сексработнички –
независимо дали работиш в голяма къща или за себе си в жилище.
Който нарушава тези разпоредби, ще трябва да заплати голяма парична глоба.
Мигрантките могат да бъдат застрашени от експулсиране (изгонване) от Германия.

За сексработничките заплануваният закон означава:
поставяне под запрещение, лишаване от права и унищожаване на основите на
тяхното съществуване!
Освен това: принудителната регистрация, принудителната консултация и постоянното
наблюдение водят до оставянето на дълга следа от данни при лекари, при служби, при
съдържатели/ки на публични домове, при полицията, при охранителни служби. Резултатът
от това е принудителен аутинг (информацията става публична без съгласието на
засегнатия)!
Също така със заплануваната задължителна употреба на кондоми от клиентите на
проститутки се създава впечатление, че проституцията представлява голям „риск“ за
здравето. Така клиентите се сплашват, а заплащането на сексработниците и сексработничките
целенасочено се подлага на натиск, за да стигне дъното.
Срещу това искаме да организираме централна протестна акция:

Франкфурт / Майн, събота, 13 юни 2015
в 12 без 5, на Площада пред Операта
Важно е да се информират всички сексработници/сексработнички!
Важно е немските и чуждестранните сексработници/сексработнички да излязат заедно на
улицата за своите права!
Важно е да знаеш: Всяко присъствие е от значение!
Затова: Подкрепете протеста срещу запланувания нов закон за проституцията.
Елате всички – от всички градове – в събота, на 13 юни 2015, във Франкфурт:
в 12 без 5, на Площада пред Операта.

Информирайте се при Доня Кармен!

