Erről az információs ajánlatról
Mi, a Hydra szervezet sokáig érveltünk a jelen törvény ellen, az erős ellenőrzési eljárásai miatt és ezt a
törvényt politikailag továbbra is elútasítjuk. (állásfoglalás Szept. 2015).
A prostituáltak törvénye (ProstSchG) meg fogja változtatni a szexmunkások élet- és munkakörülményeit és
emiatt nagy a bizonytalanság. Ezért fontos számunkra, hogy tájékoztatást adjunk a következő változásokról.
Ez az oldal csak egy összefoglalás a legfontosabb új rendelkezésekről. Mi a törvényszövegre Gesetzestext
hivatkozunk és a hozzá kapcsolódó indoklásokra -angeschlossene Begründung (a szövetségi kormány
törvényjavaslata, a 35. oldaltól -Gesetzentwurf der Bundesregierung, ab Seite 35). Egyelőre nem világos,
hogyan fogják intézni a törvény végrehajtását. Például, továbbra is nyitott, hogy hol kerül sor a regisztrációra.
A törvény az egész Németország területére érvényes, de minden tartomány másképp hajthatja ezt a törvényt
majd végre.Ha lesznek még új, konkrét információink, akkor azokat a lehető leghamarabb, itt az oldalunkon
közzétesszük.
További kérdéseket örömmel fogadunk telefonon.
A tanácsadó ajánlat a Hydrá-ban ingyenes és anonim.
Legutóbbi információk dátuma : 12/05/2016
Mi áll a prostituáltak törvényében (ProstSchG? És mit jelent ez a szexmunkásoknak?
1.Minden személy, aki mint prostituált a szexiparban dolgozik, akár utcán, bordélyházakban, otthon vagy
escortban regisztrálnia kell magát. Ezek közé tartozik az erotikus vagy tantra masszázs és a domináns
szolgáltatás is. (Gutachten zu Tantra-Massage als Prostitution- szakértői vélemények a tantra masszázsról
mint prostitúció).Nem tartoznak ide a következők: pornó, peep show, table-dance táncelőadások, webkamera
ajánlatok és telefonszex.A 21 éven felülieknek kétévente kell a regisztrációt felújítaniuk; A 21 év alattiaknak
pedig évente. Ha valaki a jövőben regisztráció nélkül fog dolgozni, akkor bírságot kell fizetnie. Még nem
tisztázott, hogy melyik hatóság intézi a bejegyeztetést avagy regisztrációt.
2.A regisztráció keretében mindenki megadja a a következőket: teljes név, cím /közvetitési cím, születési idő,
születési hely, állampolgárság, amennyiben szükséges munkavállalási engedély és város/ település ahol
dolgozni akar, valamint két fotó. Ezután dolgozhat bárhol Németországban, kivéve, ha valamelyik tartomány
más eljárási szabályzatot fogadott el.
3.A bejegyeztetés (regisztráció) köretében lesz egy személyes konzultáció. Itt a szexmunkások a jogaikról és
kötelezettségeikröl kapnak tájékoztatást (például: egészségügyi biztosítás, tanácsadás / támogató
szolgáltatások, adók). A hatóság egy speciális tanácsadási igény esetében közvetíteni fog és kényszer
helyzetben megteszi a szükséges intézkedéseket.
4.A bejegyeztetésnél a személyes konzultáció mellett a szexmunkások egészségi témákról kapnak tanácsadást,
mint például: nemi úton terjedő fertőzések, terhesség és kábítószer-használata. Az egészségügyi tanácsadást
minden 12 hónap után ismételni kell (a 21 év alattiaknak pedig félévente). A tanácsadás után egy igazolást
állítanak ki. Az igazolást fel kell mutatni a regisztrációnál és mindig magánál kell tartania.
5.Amennyiben a regisztráció köretében minden követelménynek eleget tett akkor 5 napon belül kiállítanak
egy bejelentkezési engedélyt ("prostituált kártyá-t). Ez a kártya a következőket tartalmazza: név vagy
művésznév (alias), egy fénykép, születési idő, születési hely, állampolgárság, regisztrált munkahelyek,
érvényességi idő (2 vagy 1 év), és kiállítási hely. Csak ezután szabad dolgozni.
A bejegyzési igazolást ("prostituált kártya") minden munkahelyen magánál kell tartania. Ez bizonyítékként
szolgál ellenőrzéseknél és az üzemeltetőkkel szemben is.
6.A bejegyzést nem kapja meg ha: hiányosak a szükséges dokumentumok (például ha nincs orvosi igazolás az
egészségügyi tanácsadásról) vagy nem adja meg a kért a szükséges információkat; ha nem töltötte be a 18-ik
évet; 6 héttel szülés elött van; 21 év alatti és a szexmunkára "hozták", vagy "nagy mértékben idegen
határozatból” dolgozik. Az utolsó két pontra vonatkozik: meg kell legyen a tényleges bizonyítéknak – a puszta
feltevés még nem elegendő!

Új szabályok az üzemeltetőknek
1.Aki egy prostitúció üzletet akar üzemeltetni, az illetékes hatóságnál meg kell kérvényezze az engedélyt.
Ezek közé tartoznak, például, bordélyok, masszázs szalonok, escort ügynökségek, stúdiók, lakások,
lakókocsik és party-k.
2.Azoknak a szexmunkásoknak, akik a saját otthonukban dolgoznak, nem szükséges engedély.
3.Az engedélyre többek között egy üzemeltetési koncepciót írásban kell benyújtani. Ezen felül, a hatóságok
ellenőrzik az üzemeltetők megbízhatóságát.
4.Emellett lesznek néhány strukturális feltételeket (például külön WC, mosdók, biztonsági rendszerek).
Lakásbordélyokban nehéz lesz ezeket a kért feltételeket teljesíteni .
5.A jövőben a szexmunkások nem éjszakázhatnak a munkavégzésre szolgáló helyiségekben. Bordélyoknak és
határidős lakásoknak szükség van külön háló- és munkahelységre.
6.Bizonyos működési elvek nem fognak engedélyt kapni, mint például a átalánydíjas bordélyházak és gangbang party-k, mert ezek szerint ellentmondnak a szexuális önrendelkezésnek és elősegíti a szexuális
kizsákmányolást.
7.Az üzemeltetők nem munkáltathatnak prostituáltakat regisztráció (és a "prostituált kártya") nélkül.
Ellenkező esetben elveszítik az engedélyt, vagy súlyos pénzbírságot kapnak.
8.Minden megállapodást a szexmunkások és üzemeltetők között írásba kell foglalni, és pontos nyilvántartást
kell vezetni minden kiadásról. Ezen felül könyvelést kell vezetni, hogy ki mikor dolgozik és mennyit keres.
9.Az üzemeltető állandóan óvszert, kenőanyagokat és higiéniai termékeket rendelkezésre bocsát és figyelni
fog a higiéniára is. Azon kívül helységeiben lehetővé tesz tanácsadásokat a szexuális úton terjedő
fertőzésekröl, megelőzéséröl például az egészségügyi hatóságok alkalmazottai vagy megbízott tanácsadó
központok által.
Néhány más szabályok
1.Óvszer nélkül tilos minden szolgáltatás. Az óvszer nélküli szolgáltatások reklámozása is tilos. Ha az
ügyfelek nem tartják azt be, akkor azt súlyos pénzbírsággal büntetik.
2.Kifejezetten engedélyezett, hogy a a rendőrség üzlethelységeket de még lakásokat is ellenőrizhet,
szükségség esetén betekintést kérhet dokumentumokba és bármikor azonossági ellenőrzéseket is végezhet. Az
üzemeltető és munkavállaló kötelezett információ szolgáltatásra.
3.A bejegyzési adatokat tárolni fogják és ezeket ellenörzésre, fennálló adatszolgáltatási kötelezettségre és
intézkedésekre kényszer helyzetben más helyekre például az adóhivatalnak és megadott munkahelyekre is
továbbítani fogják. Akkor is kell adóbejelentkezés, ha a tevékenység mint önálló vállalkozó van bejelentve!
Ha a regisztrációt nem újítják fel, legkéssöbb 3 hónap után minden tárolt adatot törölni kell.
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