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                                      Către toți lucrătorii/toate lucrătoarele din domeniul sexual!

În Germania în curând va fi o lege nouă privind prostituția. Foarte probabil va intra în vigoare 
deja la începutul anului 2016.

Ce aduce noua lege pentru tine?

- CONSTRÂNGEREA LA ÎNREGISTRARE: Trebuie să te înregistrezi în 
prealabil personal la o autoritate și ești verificată în privința "discernământului" 
tău. În caz contrar nu ai voie să lucrezi în prostituție! Acest lucru trebuie să-l 
repeți o dată la doi ani, cei/cele sub vârsta de 21 de ani chiar în fiecare an din 
nou!

- CONSILIERE FORȚATĂ: Trebuie să mergi în prealabil la o "consiliere 
medicală" la un medic. În caz contrar nu ai voie să lucrezi în prostituție!

- PAȘAPORT DE CURVĂ: Trebuie pe viitor să prezinți autorităților dovada ta de 
înregistrare ("pașaportul de prostituție”) !

- SUPRAVEGHERE CONTINUĂ: Dacă ai peste 21 de ani, trebuie să repeți 
"consilierea medicală" în fiecare an și înregistrarea o dată la doi ani! Dacă ai 
sub 21 de ani, trebuie să mergi de două ori pe an la "consilierea medicală" și 
să reînnoiești înregistrarea ta în fiecare an! În caz contrar nu ai voie să lucrezi 
în prostituție!

- CONTROL de către PATRON și POLIȚIE: Pe viitor trebuie să dai toate datele 
importante (numele, adresa, durata activității...) patronului stabilimentului tău. 
Acesta le transmite, pentru control, autorităților locale. Poliția poate pe viitor 
să controleze, oricând și în mod neanunțat, stabilimentul în care lucrezi.

- OBLIGAȚIA DE AUTORIZAȚIE: Dacă lucrezi cu alți lucrători/alte lucrătoare 
din domeniul sexual împreună într-o locuință, pe viitor ai nevoie de o 
autorizație specială. Mulți lucrători/multe lucrătoare din domeniul sexual nici 
nu vor putea să îndeplinească condițiile pentru aceasta.

mailto:DonaCarmen@t-online.de
http://www.donacarmen.de/


Noile reglementări să fie valabile pentru toți lucrătorii/toate lucrătoarele din domeniul 
sexual - indiferent dacă lucrezi într-o casă mare sau, pe cont propriu, într-o locuință.

Cine încalcă aceste prevederi, trebuie să plătească o AMENDĂ mare. Migrantele 
sunt amenințate de EXPULZAREA din Germania.

Pentru lucrătorii/oarele din domeniul sexual, legea planificată 
înseamnă:
punerea sub interdicție judecătorească, privarea de drepturi și 
distrugerea existenței!

La aceasta se adaugă: Constrângerea la înregistrare, consilierea forțată și 
supravegherea continuă au drept urmare o urmă lungă de date la medici, la 
autorități, la patronii/oanele, la poliție, la serviciile de siguranță. Rezultatul: outingul 
forțat! 

Cu constrângerea la folosirea prezervativului, de asemenea planificată, se crează la 
clienții prostituției impresia că prostituția ar fi un "risc" grav pentru sănătate. Clienții 
se sperie, câștigurile lucrătorilor/oarelor din domeniul sexual sunt diminuate cu scop 
precis.

Împotriva acestui lucru vrem să organizăm o ACȚIUNE CENTRALIZATĂ DE 
PROTEST:

Frankfurt / Main, sâmbătă, 13 iunie 2015
ora 12 fără 5, Opernplatz

Este important ca toți lucrătorii/toate lucrătoarele din domeniul sexual să se 
informeze!

Este important ca lucrătorii/oarele din domeniul sexual germani și străini să iasă în 
stradă împreună pentru drepturile lor! 

Este important să știi: Fiecare contează!

De aceea: Susțineți protestul împotriva noii legi planificate privind prostituția.
Veniți toți - din toate orașele - sâmbătă, 13 iunie 2015, la Frankfurt: 
ora 12 fără 5, Opernplatz.

Informați-vă la Doña Carmen!


