Despre această ofertă de informații
Noi cei de la Hydra am argumentat mult timp împotriva măsurilor care au un scop de control puternic ale prezentei legi
pe care le refuzăm în continuare din punct de vedere politic. (Aviz Sept 2015).
Legea privind protecţia prostituției (ProstSchG) va schimba foarte mult condițiile de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor
sexuali şi incertitudinea despre această lege este mare. De aceea ne este foarte important să vă oferim informaţii despre
modificările ce vor urma.Această pagină este doar rezumatul celor mai noi și importante reglementări. Ne referim la
textul legii- Gesetztext - și justificarea legată de aceasta- angeschlossene Begründung- (Gesetzentwurf der
Bundesregierung, ab Seite 35- proiect de lege al guvernului federal, de la pagina 35). Până în prezent, este înca neclar
modul în care se va pune în aplicare legea. De exemplu, este neclar, autoritatea la care se fa face înregistrarea. Deşi
legea va fi în vigoare pe întreg teritoriul Germaniei, totuşi, fiecare stat o poate pune în aplicare în mod diferit.
Dacă primim informații noi, vi le vom comunica aici cât mai curând posibil.
Pentru întrebări suplimentare ne puteţi contacta telefonic.Serviciile de consultanţă la Hydra sunt gratuite şi anonime.
Standul informaţiilor: 05.12.2016
Ce stă in legea ProstSchG? Si ce înseamnă asta pentru lucrători sexuali?
1.Fiecare persoană ce lucrează în domeniul sexual, fie pe stradă, în bordeluri, la domiciliu sau ca o escortă trebuie să se
înregistreze ca prostituat(ă). Aici se includ şi persoanele care oferă masaj erotic sau tandra dar şi persoanele care oferă
servicii de domina (Gutachten zu Tantra-Massage als Prostitution -opinie pe tema masaj tandra ca şi prostituţie).Sunt
excluse: porno, peepshows, spectacol table-dance, ofertă servicii de webcam şi la telefon.
Persoanele de peste 21 de ani, trebuie să-şi reînnoiască înregistrarea la fiecare doi ani; Persoanele sub vârsta de 21 ani o
vor face anual. Cei care vor lucra în viitor fără înregistrare, vor plăti amendă. Autoritate la care se va face înregistrarea,
este încă neclară.
2.La înregistrare fiecare persoană trebuie să declare următoarele: numele complet, adresa, data nașterii, locul nașterii,
cetățenia, dacă este necesar permisul de muncă şi orașul / localitatea (unde urmează să lucreze) precum şi 2 fotografii.
Cu acest permis (legitimație), se poate lucra pe tot teritoriul Germaniei, excepție fiind in cazul statelor care au
regelmentări diferite.
3.La înscriere, va avea loc o consultație personală. Aici se vor informa lucrătorii*oarele sexuali despre drepturile și
obligațiile lor (de exemplu, asigurări de sănătate, servicii de consultanță / sau de sprijin, taxe). În cazul in care este
nevoie de consultație specială, autoritățiile sunt obligate să intermedieze, iar in cazul unei situații dificile, să ia măsuri
adecvate.
4.În plus față de consilierile personale în cadrul inscrierii, toți lucrătorii*oarele sexuali trebuie să participe la o
consultanţă pe teme de sănătate, de exemplu infecții cu transmitere sexuală, sarcină şi consum de droguri. Consultanţa
de sănătate trebuie să se repete la fiecare 12 luni ( pentru cei sub 21 ani la fiecare 6 luni). După consiliere li se va emite
un atestat medical. Acest atestat trebuie să fie prezentat pentru înregistrare ca prostituat(ă) şi se va purta întotdeauna la
locul de muncă.
5.Dacă la înregistrare toate condițiile sunt îndeplinite, în termen de 5 zile se va elibera un certificat de înregistrare
("("Prostituiertenausweis"- "carte sau legitimație de prostituată") Acesta include: numele sau numele de artist
(pseudonim), o fotografie, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, locurile de muncă înregistrate, perioada de valabilitate
(2 sau 1 an ) și locul unde a fost emisă aceasta. Numai după îndeplinirea acestor criterii se poate lucra.
Certificatul de înregistrare ("carte sau legitimație de prostituată") se va purta întotdeauna la locul de muncă. Ele vor
servi drept dovadă, în caz de controale, și vis-a-vis de operatori (patroni).
6.În cazul in care lipsesc documentele necesare, nu se va face înregistrarea (de exemplu: lipsa atestului despre
consultanța pe teme de sănătate), lipsa datelor personale necesare; dacă persoana este sub 18 ani; dacă mai are 6
săptămâni pană la naștere; dacă este sub 21 de ani și i se "impune" să facă muncă sexuală sau dacă lucrează "într-o mare
măsură dirijat de către persoane străine". Pentru valabilitatea ultimelor două puncte : trebuie să existe dovezi reale – aici
o simplă presupunere nu este suficientă!

Regulamente noi privind operatorii (patronii)
1.Cine vrea să conducă o afacere în prostituție, trebuie să solicite un permis din partea autoritățiilor competente, Printre
acestea se numeră: bordeluri, saloane de masaj, agenții de escortă, studiouri, apartamente, rulote și petreceri.
Lucrătorii*oarele sexuali ce lucrează singuri în propriul lor apartament, nu au nevoie de acest permis.
2.Pentru permis, trebuie scris şi depus un concept de operare. De asemenea autoritățile vor verifica credibilitatea
operatorului (patronului).
3.În plus, vor exista unele cerinţe structurale (de exemplu, toalete separate, camere de odihnă, sisteme de urgență).
Pentru bordeluri de apartament acest lucru va fi dificil.
4.În viitor lucrătorii*oarele sexuali nu mai pot innopta în spațiile de lucru ale unităților. Pentru aceasta bordelurile şi
apartamente pe termen necesită zone separate pentru dormit și de lucru.
5.Anumite concepte de oprare nu vor primi permisiune, de ex. cum ar fi bordeluri flat-rate și gang-bang-partys pentru că
ele nu sunt în conformitate cu legea de autodeterminare sexuală și faciliteaza proxenetismul.
6.Toți operatoriilor le este interzis să permită să muncească la ei lucrători*oare fără înregistrare (și "legitimație de
prostituat(ă)") În caz contrar, ei isi vor pierde permisul sau vor trebui să plătească amenzi mari.
7.Toate acordurile dintre operatori şi lucrătorii*oarele sexuali se vor face în scris şi operatorul va emite chitanțe pentru
toate plățile. De asemenea, ei trebuie să țină o contabilitate detaliată cu privire la cine şi cănd lucrează, și cât câștigă.
8.Operatorul( patronul) trebuie întotdeauna să pună la dispoziție prezervative, lubrifianți și produse de igienă, și să
acorde atenție igienei. De asemenea trebuie să permită în incintele lor, consultări privind prevenirea infecțiilor cu
transmitere sexuală efectuate de exemplu, de către autoritățile din domeniul sănătății sau centrelor de consiliere
autorizate.
Căteva alte reguli:
1.Servicii fără prezervativ sunt interzise. De asemenea este interzisă şi publicitatea pentru aceste servicii. În cazul în
care clientul încalcă aceste reguli, se pedepsește cu amenzi mari.
2.Se va permite în mod explicit, ca de exemplu, poliția pentru a face monitorizări să intre în spațiile comerciale, chiar și
locuinţe, să ceară acces la documente, precum și să poata efectua în orice moment controale de identificare. Operatorii și
angajații sunt obligați să furnizeze informații.
3.Datele înregistrate se vor salva și se pot transmite mai departe cu scop de monitorizare, pentru furnizări de informații
și pentru a lua măsuri în cazul unor situații dificile, către alte unițati cum ar fi biroul fiscal și locurile de muncă
specificate. În cazul în care activitatea se desfășoară ca o activitate independentă, este nevoie totuşi de o înregistrare
fiscală!
4.Dacă nu se prelungeşte înregistrarea, datele salvate se vor șterge după 3 luni.
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