ENTREE-PROCEDURE
De ingangen van de Euro-parlementsgebouwen worden bewaakt door personeel
van een particuliere beveiligingsdienst. De Belgische politie heeft geen
toegang tot de gebouwen van het E.P.
De mensen van de bewakingsdienst dienen om ongenode gas ten buiten de deur
te houden en om genodigde bezoek/st/ers (zoals jij en u) van een bezoekers
kaart te voorzien. Omdat de dienst wil weten wie er in het gebouw is,
wordt een legitimatiebewijs gevraagd (paspoort of rijbewijs o.i.d.). We hebben
de dienst uitgelegd dat sommige deelneemsters in de problemen kunnen komen
door de gebruikelijke gang van zaken bij de ingang, dat is identiteitspapier
afgeven in ruil voor een bezoekerspasje. We zijn daarom tot de volgende
afspraak gekomen: de bewakingsdienst krijgt van ons van te voren een lijst
van deelneemsters en gasten. Bij binnenkomst laat je het legitimatiebewijs
zien en krijgt daarvoor in ruil de benodigde bezoekerskaart. Er worden
geen nummers van paspoort of identiteitsbewijs op de lijst aangetekend.
Als je je voor het kongres hebt aangemeld onder je werknaam (in plaats van
je eigenlijke naam) dan is dat o.k. De bewakingsdienst weet dat bij sommigen
de naam op de deelneemsterslijst niet overeenkomt met die in het legitimatie
bewijs. De dienst heeft toegezegd dat niemand buiten hen de deelneemsters
lijst te zien krijgt. En er zal ook steeds iemand van de rCPR bij de ingang
staan.
Laat ons weten wanneer je onder een andere naam op de deelneemsterslijst
wilt staan dan die waaronder je je hebt aangemeld.
Er zullen geen mensen worden toegelaten die zich niet van te voren hebben
aangemeld, tenzij met de instemming van de rCPR.
De bezoekerskaart die je krijgt geeft toegang tot beide E.P. gebouwen voor de
duur van het kongres.
Heb je problemen met bovenstaande regeling, laat het ons weten. We nemen
je privacy en veiligheid serieus.

HAALTIJDEN
Wie wil kan de lunch gebruiken in het zelfbedieningsrestaurant van het parle
ment. 's Avonds kan er gegeten worden in het Vrouwenhuis L1Association,
Rue Blanche 29. De kokinnen van het avondmaal willen van te voren weten
hoeveel mensen ze kunnen verwachten, oak voor de BRUNCH van zaterdag 4
oktober. Bij het inschrijven woensdagochtend vragen we je aan te geven of en
wanneer je in het Vrouwenhuis wilt eten.
De maaltijden zullen goedkoop zijn, maar niet gratis. Sommige vrouwen
zullen het niet kunnen betalen. We vragen daarom degenen die het op kunnen
brengen twee maaltijdbonnetjes te kopen in het Vrouwenhuis, in plaats van een.
Bedankt.
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PERS
De algemene pers weren we van aIle bijeenkomsten van het kongres, behalve
van de perskonferenties.
Prostituees uit een aantal landen hebben journalisten die zij kennen/vertrouwen
uitgenodigd als bondgenoten; en een aantal parttime of ex-prostituees hebben
aangekondigd zelf artikelen te zullen schrijven.
Fotograferen tijdens de zittingen is voor iedereen (ook deelneemsters)
verboden.
De Mini-Perskonferenties op 1 en 2 oktober (zie programma) zullen worden
gehouden in een ander gebouw dan waar het kong res is; zo proberen we de
pers weg te houden van vrouwen die de pers willen mijden.
Tijdens de Internationale en Nationale Perskonferenties op vrijdag 3 oktober
zullen veel spreeksters haar identiteit willen verbergen. We vragen deze
vrouwen om hun eigen maskers of andere camouflage mee te nemen. We vragen
daarnaast ook de prostituees die niet op de perskonferentie zullen spreken,
de ex-prostituees en de niet-prostituees om maskers mee te nemen uit soli
dariteit met de hoeren voor wie het maatschappelijk, ekonomisch en wettelijk een
(te groot) risiko is om openlijk, met haar gezicht in de publiciteit te
komen. Wanneer aIleen prostituees een masker zouden dragen, zal dat juist meer
in plaats van minder aandacht trekken. Vandaar.
Voor sommige vrouwen is spreken z6nder masker juist een belangrijke,
politieke daad. Iedereen beslist voor zichzelf wat ze doet, als er maar
genoeg maskers beschikbaar zijn.

TOLKEN
Tijdens de bijeenkomsten in het E.P.gebouw zal'er simultane vertaling aanwezig
zlJn naar het nederlands, engels, frans, duits, italiaans en spaans.
Voor 's avonds in L'Association zorgen we voor tolken die beschikbaar zullen
zijn voor informele gesprekken en diskussies in kleine groepen op donder
dagavond. Zij zullen iets dragen waardoor zij als tolk herkenbaar zijn.
Wees je er a.u.b. van bewust dat je een gesprek kunt aanknopen met iemand die
een andere taal spreekt. Deze konversaties zijn vaak het leukst :

DEELNEEMSTERS EN GASTEN
AIle prostituees en ex-prostituees worden uitgenodigd om aktief deel te
nemen aan de diskussies op het kongres. Niet-prostituees/bondgenoten worden
uitgenodigd tot luisteren, en haar bijdrage te beperken tot informatie en
ervaringen op het moment dat de prostituees of ex-prostituees daar om
vragen. Als je niet als prostituee werkt of hebt gewerkt, dan ben je een
gast.
Het middengedeelte van de vergaderzaal (68 stoelen) is gereserveerd voor
deelneemsters en voor een aantal gasten die speciaal zijn uitgenodigd. We
verwachten dat 80% van hen prostituee of ex-prostituee is.
De beide zijflanken (aan elke kant 26 stoelen) zijn voor gasten. Van hen
wordt gevraagd vooral te zwijgen. AIleen donderdagmiddag, de bijeenkomst
over Prostitutie & Feminisme, zal de diskussie 'vrij' zijn voor aIle vrouwen;
aIle vrouwen zijn dan deelneemsters.
De eerste prioriteit van het International Committee for Prostitutes'
Rights is hoeren stem te geven.

PROGRAMMA
1 OKTOBER

9.00 uur:

Welkom, inschrijving, koffie
Euro-parlementsgebouw, Rue Belliard 79-81
Openingsbijeenkomst Prostitutie & Hensenrechtf
Hoofdgebouw EP, Rue Belliard 97-113, zaal 63
Lunchpauze; goedkope warme maaltijden in EP
13.15-13.45 uur: Mini Perskonferentie
Rue Belliard 79-81
Vervolg ochtendzitting, zaal 63
Afsluiting formele gedeelte
Korte wandeling en metro-tocht naar
I 'Association, 29, Rue Blanche (Vrouwenhuis);
ontspanning, maaltijd, informele gesprekken

11.00 uur:
13.00 uur:

15.00 uur:
18.30 uur:

2 OKTOBER

9.30 uur:

Bijeenkomst over Prostitutie & Gezondheid
zaal 63 hoofdgebouw EP
Lunch en, voor wie wil, Mini Perskonferentie
Bijeenkomst over Prostitutie & Feminisme
zaal 63 hoofdgebouw
Afsluiting formele gedeelte
L'Association, 29, Rue Blanche, ontspanning,
maaltijd, entertainment (cabaret uit
Amsterdam, komedie uit New York) en
diskussie in kleine groepen aIleen voor
vrouwen; dialoog tussen hoeren, ex-hoeren
en niet-hoeren

13.00 uur:
15.00 uur:
18.00 uur:

3 OKTOBER

9.00 uur:
11.00-12.30:
12.45-13.45:

LU

Voorbereidingsbijeenkomst voor deelneemsters
aan de Perskonferentie, zaal 63
Internationale Perskonferentie, zaal 63
Nationale
, Perskonferenties (zaalruimte
wordt nog bekend gemaakt
CH
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Afsluitende Strategie-sessie

15.00 uur:

zaal 63
L'Association, 29, Rue Blanche;

18.00 uur:

ontspanning, maaltijd, informele
gesprekken
4 OKTOBER

Belgische B RUN C H

10.00-13.00 uur:

L'Association, 29, Rue Blanche

.

