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สถานภาพทางกฎหมาย
ปัจจุบันของผู้ค้าประเวณีในเยอรมนี
(Die aktuelle rechtliche Situation
von Prostituierten in Deutschland)
ผู้ที่รู้สิทธิของตนเท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ในเยอรมนีกฎหมายใหม่สำหรับผู้ค้า
ประเวณีและสถานบริการทางเพศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1 กรกฎาคม 2017 วัตถุประสงค์
ของกฎหมายใหม่คือ เพื่อให้ผู้คนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนเองได้ดีขึ้นเมื่อบุคคลเหล่า
นั้นทำงานเป็นผู้ค้าประเวณีและเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของตนและร้องขอความช่วยเหลือ
หากมีความจำเป็น
ต่อไปนี้จะชี้แจงกฎ ข้อบังคับที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าประเวณีให้ทราบ
ปกติแล้วในเยอรมนีจะอนุญาตให้ประกอบอาชีพค้าประเวณีด้วยความสมัครใจ การค้า
ประเวณีคือการให้บริการทางเพศ คือการกระทำทางเพศโดยได้รับค่าตอบแทน เมื่อมีผู้อื่น
อย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ด้วยการค้าประเวณีจะถูกเรียกว่า "งานทางเพศ" หรือ "งานเกี่ยว
กับเซ็กซ์" ได้เช่นกัน อายุต่ำสุดตามกฎหมายสำหรับผู้ทำการค้าประเวณีคือ 18 ปี
สำหรับเยาวชน
การค้าประเวณีเป็นสิ่งต้องห้าม
นอกจากนั้นแล้วทั่วทั้งเยอรมนียังห้ามการจัดหาและการแสวงหาผลประโยชน์
รวมทั้งการบังคับให้ค้าประเวณีการค้ามนุษย์และการละเมิดทางเพศต่อเยาวชนอีกด้วย
ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้จะถูกดำเนินคดี
กฎหมายการค้าประเวณีและกฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
ทั่วทั้งเยอรมนีสำหรับผู้ค้าประเวณีลูกค้าที่ใช้บริการ
และผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศ มีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายทั้งสองที่
www.bmfsfj/prostschg.de

กฎหมายและข้อบังคับใดบ้าง
ที่ผู้ค้าประเวณีควรทราบและให้ความใส่ใจนั้น ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ค้าประเวณีเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือเป็นพนักงาน และทำงานในรัฐใดหรือในชุมชนใด
ตัวอย่างเช่น อาจมีการกำหนดในกฎหมายของรัฐหรือในระเบียบของตำบลว่าไม่อนุญาตให้
ทำการค้าประเวณีในชุมชนหรือส่วนหนึ่งของพื้นที่นั้น ในบางรัฐโดยทั่วไปแล้ว
มีการห้ามการค้าประเวณีในเขตชุมชนที่มีขนาดเล็ก ผู้ค้าประเวณีควรสอบถาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่หรือสอบถามเงื่อนไขในภูมิภาค
เมื่อทำการลงทะเบียนหรือเมื่อต้องการทำงานในชุมชนอื่นเป็นครั้งแรก
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สำหรับไมนซ์ก็ไม่อนุญาตให้ทำการค้าประเวณีในส่วนหนึ่งของพื้นที่ไมนซ์พื้นที่นั้นที่
กำหนดไว้คือ Goethestraße (เกอเธ่ชตราสเซ่), Nahestraße (นาเฮชตราสเซ่), Rheinallee
(ไรน์อัลเล), Am Zollhafen (อัม ฃ็อลล์ฮาเฟ่น), Adenauer-Ufer (อาเดนาวร์-อูเฟอร์),
Stresemann-Ufer (ชเตรสเฃอมันน์-อูเฟอร์), Am Winterhafen (อัม วินเทอะฮาเฟ่น),
An der Nikolausschanze (อัน เดอร์นิโคเลาส์ชานเฃ), Auf der Steig (เอาฟ เดอร์ชไทก),
Drususwall (ดรุสฃุสวาลล์), Neumannstraße (นอยมันน์ชตราสเซ่), Friedrich-SchneiderStraße (ฟรีดริช-ชไนเดอร์-ชตราสเซ่), Adelungstraße (อเดลุงชตราสเซ่),
Rudolf-Diesel-Straße (รูดอล์ฟ-ดีเฃล-ชตราสเซ่), Geschwister-Scholl-Straße
(เกชวิสเทร์-โชลล์-ชตราสเซ่), Pariser Straße (ปารีเสอร ชตราสเซ่), Albert-Stohr-Straße
(อัลเบิร์ต-สโตหร์-ชตราสเซ่), Mühlweg (มูลห์เวก), Am Wildgraben
(อัม วิลด์กราเบน), Untere Zahlbacher Straße (อุนเทเรอ ฃาลบัคเคอร์ชตราสเซ่),
Binger Straße (บินเกอร ชตราสเซ่), Mombacher Straße (โมมบัคเคอร์ชตราสเซ่)
คุณสามารถดดูพื้นที่ที่กำหนดไว้ว่าไม่อนุญาตให้ทำการค้าประเวณีได้ในหน้าสุดท้ายของ
โบรชัวร์

กฎหมายการค้าประเวณี(Das Prostitutionsgesetz)

กฎหมายการค้าประเวณีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2002 กฎหมายนี้ทำให้สถานภาพทาง
กฎหมายของผู้ค้าประเวณีดีขึ้นอย่างชัดเจน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ผู้ค้าประเวณีมีสิทธิเรียกร้อง
จากลูกค้าในการเรียกร้องค่าจ้างที่ตกลงกันไว้และมีสิทธิ์ยื่นฟ้องเรียกร้องในศาลในกรณีที่
จำเป็น ลูกค้าไม่สามารถบ่ายเบี่ยงการชาระเงินอีกต่อไปได้ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ลูกค้าอ้าง
ว่าไม่พอใจ
รวมทั้งสัญญาจ้างงานและสัญญาอื่นๆ ระหว่างผู้ค้าประเวณีและผู้ประกอบการ
สถานบริการ เช่น สถานค้าประเวณีหรือ
เอเย่นต์เอสคอร์ตสามารถทำโดยมีผลตามกฎหมายตั้ง
แต่มีกฎหมายนี้ได้สัญญาจะมีผลต่อเมื่อถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้ค้าประเวณีเท่านั้น

สิทธิในการออกคำสั่งที่จำกัด (Eingeschränktes Weisungsrecht)

ผู้ประกอบการสถานค้าประเวณีสามารถกำหนดในสัญญาจ้างงาน ว่าผู้ค้าประเวณีควร
ทำงานเมื่อไรและที่ใดและผู้ประกอบการยังสามารถกำหนด ตัวอย่างเช่น กฎการใช้ห้องได้
อีกด้วย แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถกำหนดว่า ผู้ค้าประเวณีควรให้บริการทางเพศแก่ใคร
และอย่างไร สิ่งนี้เรียกว่า "สิทธิในการออกคำสั่งที่จำกัด"
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นอกจากนี้ผู้ค้าประเวณียังมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการให้บริการทางเพศเสมอ
ถึงแม้ว่าได้มีการตกลงไว้อย่างนั้นก่อนหน้าแล้วลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องให้บริการ
แต่ไม่จำเป็น ต้องชำระเงินเมื่อไม่ได้รับบริการ

กฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณี
(Das Prostituiertenschutzgesetz)
กฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1 กรกฎาคม 2017

หน้าที่ในการแจ้งลงทะเบียน (Anmeldepflicht)

ผู้ค้าประเวณีต้องแจ้งลงทะเบียนการทำงานของตนด้วยตัวเองตั้งแต่1 กรกฎาคม 2017
เป็นต้นไป ใครที่เป็นผู้เริ่มทำงานใหม่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว
หน้าที่ในการแจ้งลงทะเบียนนี้มีผลบังคับสำหรับทุกคนที่ให้บริการทางเพศ
ในการลงทะเบียน ผู้ค้าประเวณีจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่รวมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับศูนย์ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและสังคมและการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งการพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาระหว่างการลงทะเบียนก็เพื่อจุดประสงค์นี้เช่น
กัน การพูดคุยจะทำในแบบเป็นการส่วนตัวและเก็บข้อมูลเป็นความลับ การพูดคุยจะใช้
ภาษาที่ผู้รับการปรึกษาเข้าใจ โดยที่หน่วยงานสามารถให้บุคคลเข้าร่วมเพื่อการแแปลให้ได้
บุคคลอื่นจะสามารถเข้าร่วมสนทนาได้ในกรณีที่หน่วยงานที่ลงทะเบียนและบุคคลที่
รับคำปรึกษาเห็นชอบเท่านั้น
ผู้ที่รับผิดชอบคือหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งผู้ค้าบริการต้องการทำงานเป็นส่วนใหญ่
ส่วนหน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบจริงนั้น สามารถสอบถามได้ที่เช่น
ที่ว่าการอำเภอสำนัก งานสาธารณสุข หรือบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของแต่ละเมืองหรือเขต
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ไมนฃ์คือ
สำนักทะเบียนและสำนักเกี่ยวข้องกับสิทธิ์และความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่:
Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

(สำนักทะเบียนและสำนักเกี่ยวข้องกับสิทธิ์และความสงบเรียบร้อยของประชาชน)

Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

(หน่วย ความปลอดภัยสาธารณะ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน)
Kaiserstraße 3 – 5
55116 Mainz

โทรศัพท์0 61 31 / 12 32 36

8

หากต้องการค้าประเวณีในหลายเมืองหรือหลายรัฐ ต้องระบุความต้องการนี้ในการ
ลงทะเบียน สถานที่ทำงานจะระบุไว้ในใบรับรองการลงทะเบียนหากต้องการ
เพิ่มสถานที่ทำงานใหม่ในภายหลัง ต้องทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
หากต้องการทำงานในสถานที่อื่น ตัวอย่างเช่นเนื่องในโอกาสพิเศษ
โดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าก็ไม่จำเป็นต้อง
แจ้งสถานที่นี้เพิ่มเติมในภายหลัง
ในการลงทะเบียน ผู้ค้าประเวณีจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษา และการเข้าถึง
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

ใบรับรองการแจ้งลงทะเบียน (Anmeldebescheinigung)

ในการลงทะเบียนจะมีการออกใบรับรองให้ผู้ค้าประเวณีจะต้องมีใบรับรองนี้อยู่กับ
ตัวเสมอระหว่างการทำงานเพื่อ ยื่นแสดงต่อผู้ประกอบการสถานค้าประเวณี
เจ้าของเอเย่นตเอสคอร์ต หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำงราชการ
โดยทั่วไปแล้วใบรับรองการลงทะเบียน
จะใช้ได้ทั่วทั้งเยอรมนีแต่รัฐสามารถออกกฎของแต่ละรัฐเพิ่มเติมได้ว่า การลงทะเบียน
จะมีผลใช้ได้ในพื้นที่ใดบ้าง
ใบรับรองการลงทะเบียนมีอายุการใช้งานสองปีสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่21 ปี
ขึ้นไปและหนึ่งปีสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
นอกจากใบรับรองการลงทะเบียนที่มีชื่อจริงแล้วยังสามารถขอให้หน่วยงานออกใบรับรอง
ที่เรียกว่า "ใบรับรองนามแฝง" ได้ในใบรับรองนี้แทนที่จะระบุชื่อจริง
กลับจะใส่ชื่อที่เลือกได้อิสระหรือนามแฝงแทน (เช่น ชื่อในการทำงานฉายา)
และจะไม่มีการระบุที่อยู่ลงในใบรับรองนี้
การใช้ใบรับรองนามแฝงนี้ทำให้สามารถยืนยันได้ว่ามีการแจ้งลงทะเบียนแล้ว
โดยที่ผู้ประกอบกิจการจะไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ค้าประเวณีมีชื่อจริงว่าอะไรหรือ
อยู่ที่ไหน
หน่วยงานลงทะเบียนไม่สามารถออกใบรับรองการลงทะเบียนให้ได้หากผู้ค้าประเวณี
• มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
• มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
และมีบุคคลอื่นสนับสนุนให้เริ่มการค้าประเวณีหรือทำการค้าประเวณีต่อ
• อยู่ในฐานะที่ถูกบังคับ และถูกทำให้เริ่มการค้าประเวณีหรือทำการค้าประเวณีต่อ
• มีครรภ์และกำลังจะคลอดภายในหกสัปดาห์
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การอบรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ (Gesundheitliche Beratung)

ก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนได้ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพเสียก่อน
ส่วนใหญ่การให้คำปรึกษาอบรมจะดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุข
แต่ในบางรัฐหน่วยงานอื่นสามารถเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
โดยผู้ค้าประเวณีควรสอบถามหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆ
สถานที่ที่ให้คำปรึกษาที่ไมนฃ์คือ:
Amt für Veterinär- und Gesundheitswesen (Gesundheitsamt)

(สำนักงานสาธารณสุข)

Kreisverwaltung Mainz-Bingen (เทศบาลตำบล ไมนฃ์-บินเก็น)
Große Langgasse 29
55116 Mainz
โทรศัพท์0 61 31 / 6 93 33 42 70

ในการอบรมด้านสุขภาพจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันโรค การตั้งครรภ์
และการป้องกันการตั้งครรภ์รวมทั้ง
ความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด ข้อสำคัญ:
การพูดคุยจะเป็นการส่วนตัวและปิดเป็นความลับจะไม่มีการส่งต่อข้อมูล
ผู้รับคำปรึกษายังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น
เมื่อไม่สามารถทราบได้ด้วยตัวเองตามลำพังและต้องการคำปรึกษาและการช่วยเหลือ
หากผู้ค้าประเวณีไม่ร้ภ
ู าษาเยอรมันหรือรู้เพียงเล็กน้อยยังสามารถนำบุคคลอื่นเข้า
ร่วมการสนทนาเพื่อแปลได้ด้วย แต่เฉพาะในกรณีที่หน่วยงานและผู้รับคำปรึกษาให้
การยินยอมเท่านั้น แม้แต่ในกรณีนี้เนื้อหาการพูดคุยก็จะปิดเป็นความลับ
หลังจากได้รับการปรึกษาอบรมด้านสุขภาพแล้ว
ผู้ค้าประเวณีจะได้รับใบรับรองที่ออกโดยระบุชื่อและนามสกุลใบรับรองนี้เป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับการลงทะเบียน การอบรมด้านสุขภาพต้องทำทุกๆ สิบสองเดือน
ผู้ค้าบริการที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีต้องเข้าอบรมรับคำปรึกษาทุกๆหกเดือน
ต้องเก็บใบรับรองเกี่ยวกับการเข้าอบรมด้านสุขภาพไว้กับตัวเช่นกันขณะที่ทำงาน
ผู้ใดที่ไม่ต้องการให้ระบุชื่อจริงในใบรับรองนี้เช่นกัน
สามารถขอรับใบรับรองเพิ่มเติมที่ระบุนามแฝงได้นามแฝงในใบรับรองด้านสุขภาพและ
การลงทะเบียนต้องเป็นชื่อเดียวกัน
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หน้าที่ในการใช้ถุงยางอนามัย (Kondompflicht)

การมีสัมพันธ์ทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางปาก ทางทวาร หรือทางอวัยวะเพศ
ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
ผู้คา
้ บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธมีสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย
สถานค้าบริการต้องแจ้งหน้าที่ในการใช้ถุงยางอนามัยด้วยการติดประกาศให้ทราบ
ลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัย ต้องตระหนักว่าอาจต้องเสียค่าปรับ ห้ามมิให้
ผู้ประกอบกิจการและผู้ค้าประเวณีทำการโฆษณาขายบริการทางเพศโดยไม่มีการป้องกัน

การอนุญาตประกอบกิจการค้าประเวณี
(Erlaubnis für Prostitutionsgewerbe)

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการค้าประเวณีจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐก่อน กิจการค้าประเวณีคือ ตัวอย่างเช่น สถานค้าประเวณี
และสถานบริการที่คล้ายคลึงกัน (เช่น คลับเซานา หรือ ผู้นิยมเปลือยกาย FKK
สถานค้าบริการตามที่อยู่อาศัย หรือ "บ้านโมเดล") รถเคลื่อนที่ค้าบริการ (เช่น
เลิฟโมไบล์) งานรื่นเริงเพื่อค้าบริการ (เช่น เซ็กปาร์ตี้เชิงพาณิชย์)
และนายหน้าติดต่อสำหรับการค้าบริการ (เช่น เอเย่นต์เอสคอร์ต)
รวมทั้งกรณีผู้ค้าบริการในที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยร่วมหนึ่งคนหรือหลายคนที่ทำงาน
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว
ตามปกติที่อยู่อาศัยนี้จะนับว่าเป็นสถานกิจการค้าประเวณีต้องไปติดต่อขอรับใบอนุญาต
และต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการในการออกใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าบุคคลดังหล่าวมีคุณสมบัติความน่าเชื่อถือที่จำเป็นสาหรับ
การประกอบกิจการค้าประเวณีหรือไม่
กิจการสถานบริการต้องมีลักษณะถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้
ต้องมีระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าประเวณีและลูกค้าเป็นต้น
ห้องที่ใช้ทำงานให้บริการทางเพศต้องสามารถโทรฉุกเฉินได้
และต้องไม่ใช้ห้องทำงานเป็นห้องนอนหรือห้องใช้สอยด้วย
สำหรับการประกอบกิจการค้าประเวณีในที่อยู่อาศัย
เจ้าหน้าที่สามารถยกเว้นข้อกำหนดบางประการได้
หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการมีคนถูกเอารัดเอาเปรียบ จะไม่ให้ใบอนุญาต
หรือถอนใบอนุญาตคืน ในการขอใบอนุญาตจะต้องนำเสนอคอนเซ็ปต์การบริการด้วย
ผู้คา
้ บริการมีสิทธิขอดูรายละเอียดคอนเซ็ปต์นี้
ผู้ค้าบริการจะสามารถเห็นได้ว่าสถานบริการได้รับอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดตาม
กฎหมายหรือไม่
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นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบการยังต้องดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผู้ค้าประเวณีลูกค้า และผู้อื่นในสถานบริการอีกด้วย
ผู้ค้าประเวณีมีสิทธิที่จะให้มีถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และอื่นๆ อีกเป็นต้นในห้องทำงาน
ผู้ประกอบกิจการให้บริการสามารถอนุญาตผู้ค้าประเวณีที่มีใบรับรองการลงทะเบียน
ที่ถูกต้องแล้วเท่านั้นเข้าทำงาในสถานบริการของตนเอง
นอกจากนี้ยังต้องให้โอกาสแก่ผู้ค้าประเวณีทุกเมื่อ เพื่อไปขอรับคำปรึกษา
แม้แต่ในเวลาทำงาน ผู้ค้าประเวณีสามารถยืนยันขอให้ทำสัญญาจ้างงานและสัญญาอื่นๆ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ได้โดยรวมถึงหลักฐานการชำระเงิน เช่น สำหรับค่าเช่าด้วย
ผู้ประกอบการไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าที่สูงผิดปกติ(ค่าเช่าขูเลือด)
รวมทั้งไม่สามารถเรียกร้องราคาที่สูงผิดปกติจากผู้ค้าประเวณี

การห้ามการออกคำสั่ง (Weisungsverbot)

กฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีและสิทธิของผู้ค้าประเวณีในการตัดสินใจด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับการบริการทางเพศ ด้วยกฎหมายที่เรียกว่าการห้ามการออกคำสั่ง
กฎหมายนี้กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถตั้งข้อบังคับ
เกี่ยวกับวิธีการหรือขอบเขตการให้บริการทางเพศสำหรับผู้ค้าประเวณีได้
เรื่องนี้จะเป็นการตกลงระหว่างผู้ค้าประเวณีและลูกค้าเท่านั้น
ซึ่งส่งผลให้ราคาเป็นการตกลงระหว่างผู้ค้าประเวณีและลูกค้าด้วยเช่นกัน
ผู้คา
้ ประเวณีต้องไม่ถูกจำกัดสิทธิส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น
ผู้ค้าประเวณีจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปลือยกายทำงาน
และห้ามยึดเอกสารบัตรประจำตัวของผู้ค้าประเวณ

การคุ้มครองทางสังคมสำหรับ
ผู้ค้าประเวณีอิสระและผู้ค้าประเวณี
ที่เป็นพนักงาน
(Die soziale Absicherung von selbstständigen
und angestellten Prostituierten)
ผู้ค้าประเวณีสามารถเป็นผู้ค้าประเวณีอิสระหรือเป็นพนักงานที่รับเงินเดือน
หมายถึงเป็นลูกจ้างที่ทำงานกับผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง คือ
เจ้าของสถานประกอบการค้าประเวณีเป็นต้น (เช่น คลับ สถานค้าประเวณีเอเย่นต์)
ผู้คา
้ ประเวณีส่วนใหญ่ทำงานอิสระ
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หากมีการจ้างผู้ค้าบริการเป็นพนักงาน
ผู้คา
้ ประเวณีจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับลูกจ้างอื่นๆ นอกจากนั้นแล้ว
สำหรับพวกเขายังมีขอ
้ กำหนดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน
(เช่น การจ่ายเงินในกรณีเจ็บป่วย การลาคลอด
กฎเกณฑ์สำหรับเวลาทำงานและการลาพักผ่อน
ระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการเลิกจ้าง ฯลฯ) ที่ผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตามอีก
นอกจากนี้ผู้ค้าบริการยังมีประกันสังคม
ซึ่งหมายถึงพวกเขาได้รับการลงทะเบียนประกันสังคม และจ่ายเงินประกันสุขภาพ
ประกันการว่างงาน ประกันบำนาญ ประกันการดูแลระยะยาว และประกันอุบัติเหตุ
ผู้ว่าจ้างต้องลงทะเบียนประกันสังคมของลูกจ้างตามกฎหมาย
และยังต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ว่าจ้างและส่วนของ
ลูกจ้างให้แก่หน่วยงานประกันต่อไปด้วย
อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้และผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งลูกจ้างจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน
ผู้ท่ท
ี ำงานอิสระสามารถเป็นสมาชิกในแต่ละสาขาของประกันสังคมได้ด้วยความสมัครใจ
หากมีคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ในการประกันสังคม
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานประกันบำนาญเยอรมัที่
www.deutsche-rentenversicherung.de สามารถติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้ที่
0800 1000 4800 กฎพิเศษมีผลสำหรับผู้ที่ทำงานเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น
(เช่น สำหรับผู้ทำมินิจ๊อบหรืองาน 450 ยูโร)

ประกันสุขภาพ (Krankenversicherung)

ทุกคนสามารถตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน
ได้ดังนั้นประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญอย่างมาก
แม้กระทั่งเมื่อบุคคลอาศัยหรือทำงานในเยอรมนีเพียงชั่วคราวก็ตาม
ในเยอรมนีใช้ระบบบังคับประกันสุขภาพทั่วไป นั่นหมายความว่า:
ทุกคนที่มีที่พำนักในเยอรมนีต้องทำประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือส่วนบุคคล
ใบคำชี้แจงแนะนำของสมาคมประกันสุขภาพตามกฎหมายและเอกชนส่วนบุคคลจะให้ข้อมู
ลเป็นพิเศษเกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับผู้ค้าประเวณีในเยอรมนี
มีการแปลข้อมูลในหลายภาษาด้วยเช่นกัน สามารถดูใบคำาชี้แจงแนะนำได้ที่:
www.bmfsfj.de/merkblatt-krankenversicherung

สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลโดยตรงได้ที่สำนักงานประกันสุขภาพในพื้นที่
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ประกันการดูแลระยะยาว (Pflegeversicherung)

ประกันการดูแลระยะยาวช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลที่ต้องการการดูแลระยะยาว
โดยเป็นประกันภาคบังคับในเยอรมนี
ผู้ทำประกันสุขภาพตามกฎหมายทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองจากประกันการดูแล
ระยะยาวตามกฎหมายด้วยโดยอัตโนมัติ
ส่วนผู้ที่มีประกันส่วนบุคคลกับบริษัทเอกชนจะต้องทำประกันการดูแลระยะยาว
ส่วนบุคคลเองต่างหาก
ประกันการดูแลระยะยาวยังให้ความช่วยเหลือญาติของผู้ป่วยอีกด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูได้ที่ www.wege-zur-pflege.de.
กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการดูแลระยะยาวที่
www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/onlineratgeber-pflege.html

ประกันการว่างงาน (Arbeitslosenversicherung)

ประกันการว่างงานช่วยดูแลให้บุคคลไม่ต้องอยู่โดยไม่มีเงินอย่างกะทันหันเมื่อเขาตกงาน
ผู้ที่มีประกันภาคบังคับในเยอรมนีนี้คือ ลูกจ้าง และนักศึกษาวิชาชีพทุกคน
ที่ทำงานมากกว่าการทำงานเล็กๆ น้อยๆ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์แรงงานในพื้นที่และที่หน่วยงานของรัฐสาหรับแรงงานที่
www.arbeitsagentur.de

รวมทั้งสถานที่ให้คำปรึกษาหลายแห่งสามารถให้คำแนะนำในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
และสามารถให้ความช่วยเหลืในการกรอกแบบฟอร์มและตอบคำถามอื่นๆ อีกด้วย
จากกองทุนเงินประกันการว่างงานจะนำเงินมาจ่ายเป็น เงินทดแทนว่างงาน
และเงินส่งเสริมการหางาน
จำนวนเงินทดแทนว่างงานจะคิดเป็นอัตราจากเงินเดือนที่ยังไม่หักลบภาษีที่เคยได้รับก่อน
หน้านี้ระยะเวลาในการจ่ายเงินว่างงานจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายประกันภาค
บังคับก่อนหน้าและอายุของผู้นั้น
นอกจากนั้นแล้วผู้ที่ตกงานยังมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนในการหางานใหม่
หน่วยงานด้านแรงงานของประเทศ
และหน่วยงานด้านแรงงานในพื้นที่จะจัดหาตำแหน่งงานว่างและให้ความช่วยเหลือในรูป
แบบต่างๆ เช่น มาตรการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพ
แต่จะไม่จัดหาตำแหน่งงานในสถานค้าประเวณีหรืองานที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับการค้า
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กาม ห้ามมิให้มีกรณีที่ผู้ใดต้องจำยอมทำงานในสถานค้าประเวณีหากผู้นั้นไม่ต้องการ
และห้ามไม่ให้ผู้ใดต้องเสียประโยชน์หากผู้นั้นไม่รับตำแหน่งงานเช่นนี้
กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียดที่:
www.arbeitsagentur.de

ประกันพื้นฐานสำหรับผู้หางาน
(Grundsicherung für Arbeitssuchende)
ผู้ใดที่กำลังหางานทำแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนว่างงาน
และไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตนเองโดยไม่ได้รับ ความช่วยเหลือได้
หรือมีงานทำแต่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตสำหรับตนเองและคนในครอบครัว
มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ว่างงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในบางกรณี
(หรือที่เรียกว่า "Hartz IV") หน่วยงานที่รับผิดชอบคือศูนย์แรงงานในพื้นที่
Jobcenter Mainz (ศูนย์แรงงานไมนฃ์)
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 19
55130 Mainz
โทรศัพท์0 61 31 / 88 08-0

ความช่วยเหลือพื้นฐานนี้ประกอบด้วย ความช่วยเหลือค่าเลี้ยงชีพ
(เงินว่างงาน II, เงินสังคม) รวมทั้งควาช่วยเหลือให้คำปรึกษา
การจัดหาและส่งเสริมมาตรการในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตัวอย่างเช่นการจัดหาคนดูแลบุตร จึงทำให้สามารถไปทำงาน หรือไปศึกษาวิชาชีพ
หรือการไปรับคำแนะนำปรึกษาทางจิตสังคม
โดยมีเป้าหมายให้บุคคลนั้นสามารถทำงานได้ในเวลาต่อมา
ความช่วยเหลือพื้นฐานและความช่วยเหลือในการหางานนี้
ผู้ท่เี คยทำงานอิสระมาก่อนก็มีสิทธิได้รับเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่ต้องการทำงานเป็นผู้ค้าประเวณีอีกต่อไป ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
ก็สามารถรับการช่วยเหลือผ่านศูนย์แรงงานได้
ทั้งความช่วยเหลือค่าดำรงชีพสำหรับตัวเองและบุตร รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ
ที่จะทำให้บุคคลนั้น "พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน"
ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ต้องการทำงานด้านการค้าประเวณีอีกต่อไป
สำหรับแรงงานข้ามชาติจะมีข้อบังคับพิเศษ
การเข้าถึงความช่วยเหลือพื้นฐานจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ที่เคยทำงานในเยอรมนีก่อนหน้านี้หรือหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองมาก่อน เป็นต้น
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รวมทั้งสถานที่ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ค้าประเวณีหลายแห่งสามารถให้คำแนะนำในเรื่องนี้
ได้เป็นอย่างดีและสามารถให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มและตอบคำถามอื่นๆ

ประกันบำนาญ (Rentenversicherung)

ประกันบำนาญตามกฎหมายจะจ่ายเงินบำนาญแก่ผู้ประกันและเป็นประกันเพื่อการ
เกษียณอายุที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี
โดยยังสนับสนุนการคืนสู่สังคมในชีวิตการทำงานอีกทั้งประกันนี้ยังเสนอให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินก่อนถึงอายุเกษียณ
เมื่อบุคคลนั้นไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ เมื่อคู่สมรสเสียชีวิต
หรือเมื่อบุคคลที่มีอายุน้อยต้องเสียบิดามารดาไป
นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินสำหรับการรักษาและมาตรการในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพอีกด้วย สำหรับผู้เกษียณอายุจะมีการจ่ายเงินสมทบในส่วนของผู้
ว่าจ้างสำหรับประกันสุขภาพและประกันการดูแลระยะยาว
ลูกจ้างเกือบทุกคนจะมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบประกัน
ลูกจ้างและผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินประกันคนละครึ่งหนึ่ง
ที่www.deutsche-rentenversicherung.de มีข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้ที่ 0800 1000 4800.

ประกันอุบัติเหตุ(Unfallversicherung)

ลูกจ้างทุกคนมีประกันอุบัติเหตุภาคบังคับ
โดยประกันจะคุ้มครองภัยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุขณะเดินทางไปทำงานและขณะ
ทำงาน และการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาชีพ
อีกทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพหลังการเกิดอุบัติเหตุด้วยการรักษาโดยแพทย์และ
มาตรการฟื้นฟูสุขภาพทางการแพทย์ในกรณีเรียกสินไหมทดแทน
ประกันจะจ่ายเงินทดแทนให้เช่น เงินทดแทนบาดเจ็บ เงินบำนาญ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมเปลี่ยนอาชีพ
เบี้ยประกันอุบัติเหตุผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายทั้งหมด
กรณีผู้ค้าประเวณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน
ประกันอุบัติเหตุตามกฎหมายจะให้ความช่วยเหลือ
หากผู้ค้าประเวณีเป็นลูกจ้างอยู่ในสถานค้าประเวณีหรือเป็นพนักงานของ
เอเย่นต์เอสคอร์ท บางครั้งแม้ในภายหลัง อาจเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตั้งคำถามว่า
ผู้ค้าประเวณีเป็นลูกจ้างหรือทำงานอิสระ ซึ่งจะต้องทำให้กระจ่างอีกในเรื่องนี้
ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ค้าประเวณีทำงานเหมือนกับการทำงานอิสระเมื่อดูจากภายนอก
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แต่ในความเป็นจริงทำงานเป็นลูกจ้าง
ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุให้
แต่ทว่าผู้ค้าประเวณีก็สามารถเรียกสินไหมทดแทนจากประกันอุบัติเหตุได้แม้ว่าจะไม่มีการ
ลงทะเบียนก่อนหน้าก็ตาม

หน้าที่ในการชำระภาษีของผู้ค้าประเวณี
(Die Steuerpflichten von Prostituierten)
ผู้คา
้ ประเวณีต้องชำระภาษี
โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ค้าประเวณีจะทำงานอิสระหรือเป็นลูกจ้าง
รายได้จากการบริการทางเพศจะอยู่ในหมวดภาษีเงินได้(สำหรับงานอิสระ)
หรือภาษีเงินเดือน (สำหรับลูกจ้าง) ยังมีรูปแบบอื่นของภาษีที่สำคัญสำหรับผู้ค้าประเวณี
คือ ผู้ที่ทำงานอิสระจะต้องจ่ายภาษีการค้าเป็นต้น
การที่การประกอบอาชีพเป็นแบบอิสระหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทำงานจริง
ชื่อเรียกในสัญญาเพียงลำพังไม่เพียงพอสำหรับการจัดเข้าหมวดหมู่
ได้ตัวอย่างเช่นลูกจ้างต้องมีเวลาทำงานที่ตายตัวและได้รับค่าตอบแทนพื้นฐานที่คงที่
แม้ว่าจะไม่มีลูกค้าก็ตาม อาชีพอิสระจะรับความเสี่ยงในการประกอบการด้วยตนเอง
มีสถานประกอบการเป็นของตนเองพร้อมทั้งมีอิสระในการกำหนดการทำงานและ
เวลาการทำงาน
ผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่กรมสรรพากรของแต่ละรัฐหรือที่สำนักงานภาษี
ในพื้นที่รวมทั้งสถานที่ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ค้าประเวณีสามารถช่วยเหลือคุณได้ต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ไมนฃ์คือสำนักงานภาษีไมนฃ์ที่:
Finanzamt Mainz (สำนักงานภาษีไมนฃ์)
Emy-Roeder-Straße 3
55129 Mainz
โทรศัพท์ 0 61 31 / 55 20
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หน้าที่ในการจ่ายภาษีสำหรับลูกจ้าง
(Steuerpflicht für Angestellte)
ภาษีเงินเดือนในฐานะภาษีรายได้
(Lohnsteuer als Einkommenssteuer)

Iผู้ที่เป็นลูกจ้าง เช่นในสถานค้าประเวณีหรือในบาร์
ในทางภาษีนับว่าเป็นผู้รับจ้างงานลูกจ้างต้องลงทะเบียนที่กรมสรรพากรเมื่อเริ่มการ
ทำงานกับผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเก็บภาษีเงินเดือนไว้และส่งให้กรมสรรพากรต่อไป
เมื่อสิ้นปีและเมื่อการว่าจ้างสิ้นสุดลง ลูกจ้างจะได้รับใบรับรองการจ่ายภาษีเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหารายได้(Werbungskosten)

ผู้ค้าประเวณีสามารถนำค่าใช้จ่ายในการทำงานของพวกเขาเช่นเดียวกับลูกจ้างคนอื่นๆ
(เช่น ค่าการเดินทางไปยังที่ทำงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสุขภาพที่กรมอนามัย)
มานับเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหารายได้เพื่อคำนวณลดหย่อนภาษีได้

หน้าที่ในการจ่ายภาษีสำหรับอาชีพอิสระ
(Steuerpflicht für Selbstständige)
ภาษีรายได้(Einkommenssteuer)

ผู้ที่เป็นผู้ค้าประเวณีอิสระ ทำรายได้ที่ต้องนำมาคิดหักจ่ายภาษี
ซึ่งเรียกรายได้น้ว่าเป็นรายได้จากการประกอบ การเชิงพาณิชย์
โดยจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับการประกอบการอื่นๆ นั่นหมายความว่า:
ต้องลงทะเบียนเปิดกิจการและยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีรายได้เป็นรายปี
พื้นฐานสำหรับระดับภาษีคือกำไร ดังนั้นจึงต้องแสดงรายได้และรายจ่ายทั้งหมด
หากมีรายได้ต่ำ จะใช้ระเบียบผ่อนผันรายได้ขั้นต่ำ และจึงไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้ในปี2017
รายได้ขั้นต่ำได้รับผ่อนผันจะอยู่ที่ประมาณ 8,800 ยูโร
ในบางรัฐมีวิธีการที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ค้าประเวณีสำหรับการยื่นภาษี
(เช่น วิธีการที่เรียกว่าวิธีการดุสเซลดอร์ฟ)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Umsatzsteuer)

ผู้ค้าประเวณีที่ทำงานอิสระต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามความจำเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ปัจจุบัน 19 เปอร์เซ็นต์) จะไม่ถูกเก็บหากรายได้ในปีที่ผ่านมามีมูลค่าน้อยกว่า 17,500 ยูโร
และในปีปัจจุบันคาดว่าไม่เกิน 50,000 ยูโร
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ภาษีการค้า (Gewerbesteuer)

ฝ่ายปกครองเขตจะเรียกเก็บภาษีการค้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้น
รวมทั้งผู้ค้าประเวณีที่ประกอบกิจการเอง จะต้องจ่ายภาษีการค้าจากกำไรที่ได้
อัตราภาษีการค้าจะแตกต่างกันในแต่ละชุมชนและจะเริ่มเก็บเมื่อมีกำไรถึงขีดกำไร
ที่กำหนดไว้(มากกว่าประมาณ 24,500 ยูโรต่อปี)

ภาษีบันเทิง (Vergnügungssteuer)

ในบางเมืองและเขตจะมีการเก็บภาษีบันเทิงสำหรับการค้าประเวณี
ซึ่งสามารถมีผลต่อผู้ค้าประเวณีที่ทำงานอิสระด้วยเช่นกัน ยอดภาษีที่จ่ายจะขึ้นอยู่กับ
"จำนวนวันที่มีกิจกรรม" หรือ "พื้นที่ในการจัดกิจกรรม"

การชำระภาษีล่วงหน้า/การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

(Steuervorauszahlung/Steuererklärung)

สำนักงานภาษีจะกำหนดภาษีเงินได้และภาษีการค้าที่ต้องจ่ายล่วงหน้า
บนพื้นฐานของกำไรที่คาดหวังไว้หรือกำไรที่ได้โดยต้องจ่ายภาษีทุกๆ สามเดือน
รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำการจ่ายล่วงหน้าด้วยตามความจำเป็น
หลังจากสิ้นปีต้องทำการแสดงรายการภาษีรายได้และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีการค้า
เพิ่มเติมตามความจำเป็น
จากหลักฐานของการแสดงรายการนี้สำนักงานภาษีจะออกใบรับรองภาษีให้
หากไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มชี้แจงภาษีสำนักงานภาษีจะประเมินกำไรและรายได้
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ศูนย์ให้คำปรึกษาและศูนย์ติดต่อ
(Beratungsangebote und Anlaufstellen)
ในบางเมืองในเยอรมนีมีศูนย์ให้คำปรึกษาพิเศษสำหรับผู้ค้าประเวณี
ให้สามารถสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพและ การระมัดระวังป้องกัน กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
ประกันสังคม หรือปัญหาด้านการเงินเป็นต้น
บุคคลใดอยู่ในสถานการณ์วิกฤตหรือประสบกับความรุนแรง จะได้รับความช่วยเหลือ
รวมทั้งผู้ที่ต้องการออกจากการค้าประเวณีสามารถได้รับความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
บ่อยครั้งที่มีการให้คำปรึกษาในหลายภาษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นความลับเป็นส่วนตัวโดยส่วนมากแล้วจะให้คำปรึกษาเป็นแบบนิรนามได้
ผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดและให้ความเคารพต่อบุคคล
ที่มารับคำปรึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนหรือการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ให้คำปรึกษาและแหล่งข้อมูลในภูมิภาคได้
ภาพรวมศูนย์ติดต่ออยู่ในเครือของสมาคมให้คำปรึกษาทางวิชาชีพสำหรับผู้ที่ทำงาน
ทางเพศ (bufas e. V.) แสดงไว้ที่นี่:
www.bufas.net/mitglieder
www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen

และยังมีรายชื่อศูนย์ให้คำปรึกษาพิเศษสำหรับผู้ค้าประเวณีชายโดยเฉพาะเช่นกันที่แสดงไว้
ที่นี่:
www.aksdwordpresscom.wordpress.com

มีศูนย์ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการคุ้มครองและการให้คำปรึกษาแก่
ผู้เกี่ยวข้องเสียหายจากการค้ามนุษย์การแสวงหาผลประโยชน์
หรือการบังคับให้ค้าประเวณี
ข้อมูลอย่างละเอียดและรายชื่อของศูนย์ให้คำปรึกษาเหล่านี้แสดงไว้ที่นี่:
www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote
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Yบริการให้ความช่วยเหลือผ่านสายด่วน „Gewalt gegen Frauen“/
"การใช้ความรุนแรงต่อสตรี" ที่เบอร์โทร 08000 116 016
รับคำปรึกษาแบบนิรนามฟรีทั่วทั้งประเทศและใน 17 ภาษา
คำแนะนำและความช่วยเหลือโดยเฉพาะสำหรับผู้ตั้งครรภ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถ
โทรที่สายด่วน „Schwangere in Not“/"ผู้ตั้งครรภ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน" ตลอด 24 ชม.
เช่นเดียวกันและใน 17 ภาษา สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 0800 40 40 020.
Lola เป็นแอพและเว็บไซต์สำหรับผู้ค้าประเวณีที่ทำงานในรัฐนอร์ทไรน์- เว็สท์ฟาเลิน

มีข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่สำคัญ
คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ค้าประเวณีใน NRW
รวมทั้งระบบนำทางไปยังที่อยู่ที่สำคัญ:
www.lola-nrw.de

ภาพรวมของศูนย์ให้คำปรึกษากว่า 14,000 แห่งในหัวข้อเรื่องต่างๆ
ทั่วทั้งประเทศเยอรมนีมีอยู่ที่: www.dajeb.de.

คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ (Beratung zur Gesundheit)

หากมีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง HIV/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศอื่นๆ
สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านเอดส์ที่www.aidshilfe-beratung.de
บุคคลใดมีความกลัวที่จะติดเชื้อหรือเมื่อต้องการทราบว่าจะป้องกันได้อย่างไร
จะได้รับความช่วยเหลือแนะนำ มีการให้คำปรึกษาฟรีผ่านทางอีเมล ในแชตส่วนบุคคล
ทางโทรศัพท์และในสถานที่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีบริการตรวจเช็คที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย
โดยสามารถทำ แบบนิรนาม คือไม่ต้องระบุชื่อตนเองก็ได้
รายชื่อสถานที่รับตรวจสอบทั้งหมดสามารถดูได้ที่: www.aidshilfe.de/adressen.
ศูนย์ให้คำปรึกษาที่ไมนฃ์คือ สมาคม
"ศูนย์ช่วยเหลือด้านเอดส์"ที่: ไมนฃ์(AIDS-Hilfe Mainz e. V.)
AIDS-Hilfe Mainz e. V. (สมาคม "ศูนย์ช่วยเหลือด้านเอดส์" ไมนฃ์)
Mönchstraße 17
55130 Mainz
โทรศัพท์0 61 31 / 22 22 75
www.aidshilfemainz.de
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สำนักงานสาธารณสุขที่ไมนฃ์ไม่เพียงให้คำปรึกษาอบรมเท่านั้น
แต่ก็ทดสอบเอชไอวีแอนติบอดี:
Amt für Veterinär- und Gesundheitswesen (สำนักงานสาธารณสุข)
Kreisverwaltung Mainz-Bingen (เทศบาลตำบล ไมนฃ์-บินเก็น)
Große Langgasse 29
55116 Mainz
โทรศัพท์0 61 31 / 69 33 30

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การป้องกัน
และความสัมพันธ์
(Beratung zu Schwangerschaft, Verhütung
und Beziehung)
บนพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต www.zanzu.de
ซึ่งตั้งจุดมุ่งหมายไปที่แรงงานข้ามชาติมีข้อมูลหลายภาษาและสามารถทำความเข้าใจ
ได้อย่างง่ายดาย มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศ
การตั้งครรภ์การป้องกัน ความสัมพันธ์และ ความรู้สึก โรคติดต่อทางเพศ
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ในเยอรมนี
สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่:
www.schwanger-und-viele-fragen.de.

พิเศษสำหรับผู้ตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยมีข้อมูลและคำปรึกษาที่:
www.schwanger-unter-20.de.

"มูลนิธิแม่และเด็ก - การคุ้มครองชีวิตในครรภ์"
ให้ความช่วยเหลือสตรีที่มีครรภ์ในกรณีฉุกเฉิน
พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม
อย่างไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกให้ชีวิตเด็กและ
การตั้งครรภ์ต่อไปได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลอย่างละเอียดที่:
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de.
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ผู้ที่ต้องการออกจากการค้าประเวณี
(Ausstieg aus der Prostitution)
SISTERS e.V. – für den Ausstieg aus der Prostitution
(สมาคม ฃิสเตอร์ส – สำหรับผู้ที่ต้องการออกจากการค้าประเวณี)
Postfach 150134
70075 Stuttgart
อีเมล: mail@sisters-ev.de
www.sisters-ev.de

ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Hilfe in Notsituationen)
หมายเลขฉุกเฉินที่สำคญ
ตำรวจ
สำนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

สายด่วน "การใช้ความรุนแรงต่อสตรี"
(ทั่วทั้งเยอรมนีไม่มีค่าใช้จ่าย นิรนาม
17 ภาษา ตลอด 24 ชม.)

สายด่วน "สตรีมีครรภ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน"
(ทั่วทั้งเยอรมนีไม่มีค่าใช้จ่าย นิรนาม
17 ภาษา ตลอด 24 ชม.)
การอภิบาลและบรรเทาทุกข์ทางจิตใจ
ทางโทรศัพท์(ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชม.)

110
112
08000 116 016

800 40 40 020
0800 111 0 111
0800 111 0 222

ตำรวจ สำนักงานดับเพลิงและกู้ภัย
(Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst)
ในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถโทรหาตำรวจได้ที่หมายเลข 110
ตำรวจจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุ้มครองบุคคลที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรม
สามารถติดต่อตำรวจดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยได้ที่หมายเลข 112.
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สายด่วน "การใช้ความรุนแรงต่อสตรี"
(Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“)
สายด่วน "Gewalt gegen Frauen"/"การใช้ความรุนแรงต่อสตรี"
เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทั่วทั้งประเทศสำหรับสตรีที่เคยมีชีวิตอยู่กับความรุนแรงหรือมีชีวิต
อยู่กับความรุนแรง
ที่นี่มีคำปรึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อความรุนแรงและการเอารัดเอาเปรียบ
ในการค้าประเวณีและหัวข้อการค้ามนุษย์ที่หมายเลข 08000 116 016
และผ่านการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ผู้ได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือ 365
วันต่อปีตลอด 24 ชม. ในภาษาเยอรมันและภาษาอื่นๆ อีก 17 ภาษา
(อัลบาเนีย อาหรับ บัลกาเรีย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลีเคิร์ด โปแลนด์เปอร์เซีย โปรตุเกส
โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สเปน ตุรกีและเวียดนาม)
รวมทั้ง ญาติเพื่อน
พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจะได้รับคำแนะนำแบบนิรนามและไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นแล้ว
สายด่วนยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อความรุนแรงและการเอารัดเอาเปรียบ
ในการค้าประเวณีและหัวข้อการค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน

สายด่วน "สตรีมีครรภ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน"
(Hilfetelefon „Schwangere in Not“)
Iโดยเฉพาะในสถานการณ์คับขันพิเศษ สายด่วน "Schwangere in
Not"/"สตรีมีครรภ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน" ที่หมายเลข 0800 40 40 020
จะให้คำปรึกษาทั่วทั้งประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนิรนาม
สามารถติดต่อสายด่วน „Schwangere in Not“/"สตรีมีครรภ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน"
ได้ตลอด 24 ชม. และให้คำปรึกษาใน 17 ภาษา
(อัลบาเนีย อาหรับ บัลกาเรีย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลีเคิร์ด โปแลนด์เปอร์เซีย โปรตุเกส
โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สเปน ตุรกีและเวียดนาม)
มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่www.schwanger-und-viele-fragen.de
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การอภิบาลและบรรเทาทุกข์ทางจิตใจทางโทรศัพท์
(Telefonseelsorge)
ให้คำปรึกษาอภิบาลและบรรเทาทุกข์ทางจิตใจทางโทรศัพท์สำหรับทุกคนตลอด 24 ชม.
และไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งติดต่อได้ที่หมายเลข 0800 111 0 111 และ 0800 111 0 222

"บ้านหญิง" ที่ไมนฃ์(Frauenhaus in Mainz)
"บ้านหญิง" ไมนฃ์(Frauenhaus Mainz)
ให้การคุ้มครองและความช่วยเหลือสำหรับสตรีและบุตร ที่ประสบภัย ทางจิตใจ
ทางร่างกาย และ/หรือ ถูกคุกคามทางเพศหรือการละเมิดทางเพศ
รวมทั้งให้โอกาสได้มีที่อยู่อาศัยชั่วคราว
สตรีที่ประสบกับความรุนแรงในความสัมพันธ์หรือคุกคามความรุนแรงในความสัมพันธ์
แต่ไม่ต้องการที่อยู่อาศัย ได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่ศูนย์ให้คำปรึกษา
Frauenhaus Mainz und
Fachberatungsstelle bei Gewalt in engen Beziehungen

("บ้านหญิง" ไมนฃ์
และศูนย์ติดต่อที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประสบกับความรุนแรงในความสัมพันธ์)

Römerwall 67
55131 Mainz
โทรศัพท 0 61 31 / 27 92 92
อีเมล: kontakt@frauenhaus-mainz.de
www.mainzer-frauenhaus.de
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สมาคม ฃอลโว่ดีRLP "ความสามัคคีกบ
ั สตรีในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน"
(SOLWODI RLP e. V. – Solidarität mit Frauen in Not)
ฃอลโว่ดี(Solwodi)
เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศที่ให้คำปรึกษาและ
ดูแลแก่บุคคลที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์การบังคับให้ค้าประเวณีหรือ
ที่ประสบกับความรุนแรงในความสัมพันธ์
SOLWODI Rheinland-Pfalz e. V. Solidarität mit Frauen in Not

(สมาคม ฃอลโว่ดีไรน์ลันท์ฟัลทฃ์ความสามัคคีกับสตรีในสถานการณ์ฉุกเฉิน)

Postfach 3741
55027 Mainz
โทรศัพท์0 61 31 / 67 07 95
อีเมล: mainz@solwodi.de
www.solwodi.de
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พื้นที่ของไมนฃ์ที่กำหนดไว้ว่าไม่อนุญาตให้ทำการค้าประเวณี
(Sperrgebiet Mainz)
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