Thailändisch

ในการให้ คาปรึกษาของคาสสานดร้ านันฟรี
้ , ไม่ต้อง
เปิ ดเผยชื่อจริ งและมีหลายภาษา. เราจะเก็บข้ อมูลทุก อย่าง
ไว้ เป็ นความลับ. เราจะไปพบคุณที่สถานที่ทางาน ของคุณ
หากเป็ นความต้ องการของคุณ. เราให้ คาปรึกษาเป็ นส่วน
บุคคล, ทางโทรศัพท์ และทาง ออนไลน์.

สมาคมคาสสานดร้ าได้ เริ่ มก่อตังในปี
้
1987 โดยผู้ค้าประเวณี,
ผู้ที่เคยค้ าประเวณีและผู้หญิงในสายอาชีพอื่นๆ เพื่อที่จะต่อต้ าน
การรังเกียจ,แยกแยะและให้ ความเสมอภาคของสายอาชีพนี ้กับสาย
อาชีพอื่นๆ.เราคือองค์กรอิสระองค์กรเดียวในเขตบาเยร์ นที่ก่อตังขึ
้ ้น
มาเพื่อผู้ขายบริ การทางเพศ. ที่ให้ คาปรึกษาโดยผู้เชียวชาญ,ทังยั
้ ง
มีคาสสานดร้ าคาเฟ่ ,และมีโครงการอื่นๆอีก.
นอกจากจะมีการสนับสนุนจากทางเอกชนแล้ ว เรายังขอขอบคุณ
กับ ทุกๆบริ จาคของผู้สนันสนุนทุกท่าน. สมาคมของเราเป็ นสมาคม
ทาง กุศล เราจึงมีใบรับรองการบริ จาคเพื่อที่จะเอาไปลดหย่นภาษี
ได้ .
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การปฏิบตั ติ วั เมื่อตารวจขอเข้ าตรวจ
ในใบปลิวนี ้มีคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ วั อย่างไรในเวลาที่มีการขอ
เข้ าตรวจ.
ใครที่ค้าประเวณีต้องคิดเสมอว่าต้ องเจอกับการขอตรวจของตารวจหรื อ
ของหน่วยจู่โจม.
การขอเข้ าตรวจของตารวจที่เนิรนแบรกนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นแบบกันเอง
และไม่รบกวนในระหว่างหรื อก่อนการทางาน.
ตามกฏหมายของเขตบาเยิร์นนันต
้ ารวจสามารถขอเข้ าตรวจตาม
สถานที่ที่มีการค้ ประเวณีได้ ทกุ เมื่อ.
ทุกที่ที่มีการค้ าประเวณีไม่ว่าจะเป็ นคลับ,ห้ องเช่า,ซ่อง หรื อตามถนนก็
สามารถขอตรวจได้ เช่นกัน.
ห้ องเช่าที่มีการค้ าประเวณีก็สามารถที่จะเข้ าตรวจได้ ทกุ เมื่อ ซึง่ แตกต่าง
กับห้ องเช่าส่วนบุคคลทัว่ ๆไป.
เป้าหมายของการตรวจของหน่วยจู่โจมนันอาจจะแตกต่
้
างกัน
ตัวอย่างเช่น " การทางานโดยไม่มีการแจ้ ง (ชวาดอารไบท์), หลีกเลี่ยง
การจ่ายภาษีอากร,
หรื อว่ามีเบาะแสและอื่นๆ
การตรวจของตารวจบางครัง้ อาจจะมากับเจ้ าหน้ าที่จากกรมศุลกากร
(หน่วจตรวจสอบภาษี ) หรื อกับเจ้ าหน้ าที่หน่วยราชการต่างๆ.
ระหว่างการตรวจนันต
้ ารวจหรื อหน่วยจู่โจมมักจะตังค
้ าถามมากมาย
แต่คณ
ุ ไม่ต้องตอบทุกคาถาม.
ตามหลักการ:
คุณมีหน้ าที่ที่ต้องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ นันหมายความว่
้
า ข้ อมูลที่
ระบุในบัตรประจาตัวประชาชน หรื อตามหนังสือเดินทางของคุณ
เท่านัน.
้

ืื ื่ อ,นามสกุล,วันเกิด,สถานที่เกิดและที่อยู่ปัจจุบนั คุณต้ องแสดง
บัตรประจาตัวประชาชนของคุณกับเจ้ าหน้ าที่ด้วย.
หากคุณถูกนาตัวไปที่สถานีตารวจ หรื อเป็ นผู้ต้องสงสัยในคดีต่างๆ
คุณก็ต้องแสดงบัตรประจาตัวประ
ชาชนเช่นกัน.
จะมีการตังค
้ าถามเกี่ยวกับ: การร่ วมเพศของคุณนันเป็
้ นการกระทา
เพื่อแลกกับเงินหรื อไม่,
ใครเป็ นเจ้ าของคลับ,
คุณมีเวลาทางานที่แน่นอนหรื อไม่,หรื อส่วนแบ่งที่คณ
ุ ต้ องให้ มาก
น้ อย (ให้ขอ้ มูลโดยความสมัครใจ)
แค่ไหน.
นอกจากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะถามถึงการแสดงตนของคุณ (ในฐานะคน
ค้ าประเวณี,หัวหน้ า,หรื อ
แขก) รวมไปถึงจดบันทึกการแต่งตัวของ
คุณด้ วย.
ตารวจสามารถถ่ายรู ปคุณและมี
สิทธิ์ที่จะปลอมตัวเป็ นลูกค้ าได้ .
คุณไม่ต้องให้ ข้อมูลกับตารวจว่า, คุณมีหมายเลขภาษีอากรหรื อไม่
และคุณได้ ทาเรื่ องขอจ่ายภาษีแล้ ว หรื อยัง. คุณไม่ต้องให้ เบอร์ มือถือ
หรื อเบอร์ โทรศัพท์.
คาถามที่เกี่ยวกับลูกหรื อสถานภาพ ของคุณ คุณก็ไม่ต้องตอบ
เช่นกัน.
สิทธิ์และหน้ าที่ของคุณ :
- คุณควรที่จะใช้ สิทธิ์ของคุณที่คณ
ุ มี เพื่อขอดูบตั รประจาตัวข
ตารวจ.
- หน้ าที่ของคุณคือให้ ข้อมูลส่วนตัว ของคุณ ( ชื่อสกุล,วัน
เกิด,สถานที่ เกิด,และที่อยู่ปัจจุบนั ) เท่านัน.
้ สาหรับคนต่างชาติจะ
เจอกับการ ตรวจสถานะคนต่างด้ าวเป็ นการ ตรวจที่ควบคูก่ บั หนังสือ
เดินทาง ด้ วย.

- คุณมีสิทธิ์ที่จะขอใช้ ล่าม.
- ห้ ามเซ็นชื่อ ในสิ่งที่คณ
ุ ไม่ได้ อ่าน หรื อไม่เข้ าใจ และที่ไม่ใช่ ของ ืุ ณ.
- หากตารวจยึดหรื อริ บสิ่งของของ คุณ คุณควรจะขอใบเสร็ จไว้ เป็ น
หลักฐานด้ วย.(Quittung=ควิกตุง)
- คุณไม่ต้องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ รายได้ จากการค้ าประเวณี และ
รวมไปถึงกับรายได้ อื่นๆอย่างเช่น งินช่วยเหลือ,เงินสาหรับคนตกงาน. ถ้ าคุณได้ ขอรับเงินจากรัฐบาลและยังมีรายได้ จากการค้ า
ประเวณีอีกนัน้ ถือเป็ นการหลอก ลวง. หากตารวจทราบว่ามีการละ
เมิดกฏหมาย ตารวจมีหน้ าที่ต้อง แจ้ งข้ อมูลเหล่านี ้ต่อไป (อย่างเช่น
กรมช่วยเหลือสังคม)
- ในกรณีที่คณ
ุ ไม่แน่ใจจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก,หากคุณขอดูหรื อ
ถามชื่อและเลขประจาตัวของตารวจ.
- ถ้ าคุณได้ รับหมายเรี ยกจากตรวจไม่วา่ จะในฐานะพยานหรื อผู้
:ต้ องสงสัย คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ไป ตามหมายเรี ยก. แต่ถ้าคุณได้ รับ
ใบเชิญจากศาส คุณมีหน้ าที่ต้อง ไปตามใบเชิญ.
- ในฐานะผู้ต้องสงสัยคุณมีสิทธิที่ จะไม่ให้ ปากคา แต่ถ้าในฐานะ
พยานก็ขึ ้นอยู่กบั คุณว่าคูณจะให้ ปากคาหรื อไม่.
- หากคุณต้ องการทนายในการเข้ า พบตารวจที่สถานีตารวจ,
เราสามารถช่วยคุณได้ .
จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก, ในขณะ ตรวจคุณควรอยู่ในความสงบและตัง้
สติ,คุณไม่ควรไปกวนเจ้ าหน้ าที่ และ คุณก็ไม่ควรให้ เจ้ าหน้ าที่กวนคุณ
เช่นกัน และคุณควรคิดถึงสิทธิ์ที่ คุณมี.
การค้ าประเวณีในเยอรมันเป็ นสิ่งถูก กฏหมาย,ด้ วยเหตุนี ้หากคุณมี
ปั ญหาหรื อว่า ต้ องการความช่วยเหลือ คุณสามารถเข้ าหาตารวจได้ ทกุ
เมื่อ.
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