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inleiding

Ads wordt overgedragen door selC, spuiten en bloeUtransfusies. Sex
en proslitutie hebben a]les met elkaar te maken. Het is u<Jn ook
niet verwonderl ijk dat Aids en prosti IU tie me t e:!caar in verband wor
den gebrachL Wij welen anderzijds oole dal her condoomge bru i It ncr
ger.s 7.:a haag is als juisl in de proslitutie. Toen echler bleelc dal hel
virus ook in hetero-sexverkeer lean worde r:

overgebrac~ t,

wen! pros

tiiulie al snel als verspreider aangemerkl. Uit onderzoek blijkl dal dil
niet terech! is. Er 7.:ijn lot dusver geen aanwijzingen ual het (niel'
spuilende deel van het) proSlilutiecircuil in Nederland nu of in de na
bije loekomst een belangrijke Tal zaJ gaan spelen bij de versprdding
van hel HIV-vi~.lnAfrika blijltt prostitulie die rol wei te vervullen.
Prostilulie beslaat daar echter in zulke andere vonnen en heeft zo'n
ar.dere maatschappe!ijke funetie dat geen vergelijkingen zijn !e mao
ken met oe si\uatie in Nederland, de rest van West-Europa of de Ve
renigoe Stalen. Om voorspellingen te doen voor Neuerlar.d heerl hel
meeT

un te kijken naar Amerika waar de ontwikkelingen eer. 33nlal

jaren op die van ons yoor lopen.

In San Fra:lcisco is in 1986 en 1987 or,derroek gedaan <J<Jar oe,me I
ting mel hel Aids-virus onder bijna dub:ead vrouwen die de a{l:e
lopel1 vijf jaar sex hadde~ gehad met urie of meer verschillenuc
mannen. Er werd or.derscheid gemaakl lussen prostituees (ruim
driehonderd) en mel-prostituees (T'Jim vijfhonderd); 42% van de
proslin:ees en 15% van de niet·prosrituees spoot drugs of had da~ in
de afgeloj)en vijf jau gedaan. Van rowel proslituees als niel
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proslituces bled.. S% bcsmet mel het HI V-virus. De sero-pusitieve

•

prmtiluees wOlrer. ilHemil<l1 intraveneuz.e druggebruikslers; van de

prostitutie wordt gemarginaJiseerd waardoor prostituees en
proSlituanten roveel mogelijlc in het verborgene willen blijven;

scru-posilieve niel-prosliluees was de helh spuiter (geweesl); ge
concluueerd wenl Jal de andere vrouwen Desmet waren door he

•

doordat prostitutie een

outcast·~itie inneemt,

onlbreekt hel

:cro·sexuec; CGllt:JCl. De pTOSliu.u!es die geen drugs spo:el1, waren

'builenstaanders' meestaJ aun inzichl in de verhoudingen in de

;)lklll:'OlI scro.ncg":icf. Vero::r werd geconcludeerd dat proslituees

prostituliewereld, welke panijen er belangen hebben en hoe

rnct:~

groot vaak de machtsverschi lien tosseD de betrokken panijen zijn.

scxue:e conlilCler: hebben maar oak veel vaker condoom5 ge

l>~uiken

dOln O!lldcre vrouwen. In hun vasle relaties eehler gebruiken

lOWe! pros.ilw~es als

niet-proslituces bijna nooil eondooms. Het per

centage sero'positievenbij prostiluees die geen drugs Spolel1, was dus
I"ger dan bij vruuwen die zich niel voor bun sextiteJ verkeer Uelca

Alleen mel kennis van men over deze gegevens kan de vraag
beantwoord worden waarom er in de prostitutie nitt al1ijd

con~

be 1"le n. Tot nu IDe is er ook in Nederland nauwelijks besme lling met

dooms worden gebruikt Zander antwoord op deze vraag is geen goed

hcl Aids-virus <langelwffen bij prostilUees die geen drugs spuiten.

beleid mogelijk.

b:n cenzijdige belailgslel:ing voor prostitu:ie a1s verspreider van het
HI V-virus:s dan oak ruet terechl. Deze oonstatering dient echter wet
Ie ltluen lOt hel einde van de activiteiten gericht op de prostitutie;
alles moet gedaan worden om zo ved mogeiijk het huidige -voor de
proslitulie rtlalJeC guru;lige- beeld I.e bestendigen.

lId is wei de v,~ag iii hoeverre er voor de prosti(ulie een apart
hcJcid or:lworper. muel worden. In veel opzichten

or.dersc~eidt

I><: l;laItle sex 'lich niet Vlln or.belaalde sex: de manieren waarop er sex
bcoJreven wurdl, zi;n niel anders. De voorJichting over veilige tech
oiden moel daarom birmen tie proslitutie ruet ;loders zijn dan er
bu ilen _Jn een llll fital am!e re opzich ten verschiJ I prosti tu tie echtcr wei
van onbetaakle sex. Ilel !:Jelangrijkstc verschil is mlluurlijk dal de wis
selentle sexue!e COnlaCltn vour de prostituee haar heroep vormen.
Dil beroepSOlspect vereist apule strategieen in het Aids-beleid. De
volgentle pJnlen mogt:n daarbij r:iel builen beschouwing worden ge·
lalen;

~
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waarom worden er in de prostitutie niet
altijd condooms gebruikt?

Op deze vraag zi;n drie amwoorden mogelijk:

a. NIET WETEN

Gebleken isdat door de Aids-C<lmpagncs en door de grOle aandachl
van de media voor hel onderwerp. de meeSlc mensen welen

•

3.

niet weten

<I;ll

Aids door sex en het samen gebruiken van spuiten wordl over
gebrachl en dat aileen cor.doomgebruik onveiJige sex veHig maakt.

• b. niet willen

Dlll is voor prostiluees, prostiluanlen, exploilanten eil pllrlners v.m

• c. niel kunnen

prostituees njet anders.. Ook waren prostituees zich al snel bewust
van de risico's voor de uitoefening van hun beroep en vraegen zij al
om informalie voordat die op ruime schaal besehikbaar was_ Hel vall

In de uitwerking van deze drie mogelijUJeden wordt duideliji;: hoe

echler niet uil Ie sluiten dat de informatie over Aids sommige mensen

de machtsverschil!en tusseo de verschillende parlijen in de pros

niel bereikl heeft; Ie denken vall aan degenen die ill Ne<lerland

taaJ niet (voldoende) machlig zijn of heel

lilulie tot uitdrokking komen. De betrokken panijen z:jn; proslitu

wonen maar ome

tcs. prostiluanten, cxploitanten en de vMle patiner van prostituees.

gdsoleerd leven. Mannen uil andere culturen denken soms dlll hen
rdigie hen verbiedt om condooms Ie gebruiken. Vrouwen uil andere
culluren z.ijn soms gewend aan cen bepaalde manier van voor
behoedlng en bescherming legen SOA's, bijvoorbeeld na elk sewed
con tact irrigeren met dettol of bij wijze van voorrorg regel mat igant i
biOlica slikken. Het is mogelijk dal de ir.formatie dal deze methoccs
niet afdoende zijn legen Aids, hen nie: bere ikl. Qok 1">1 ij ken 50rnrn ige
prosliluee-< niet op de hoogle Ie zijn van hel beslaa!l v~n drcrr.pclv::je
poliklinjekcn en weten jongeren

SOInS

weinig van andere SQA's. De

vr1!ag is wei ke voorl iel: Ii ng er nodig is en voor wie.

••
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1. prostituees

samenstelling: er komen nieuwen bij en anderen gaan er uil. Ook
zijn er vrouwen die dan weer een lijdje weI en dan weer ee n tijdje
niet in de prostilutie werken.

W.j zijn van mening dal llpan

voorlichtin~m,lleriaal

prostiluees Oiel nodig is, llaogezien omdllt zij geen

voor

~ndere infor

matie oouig hebben d<Jn andere vrouwen. Er is meer behoefte aan

Wat

er

w~l

moe I komen is: cen continue voorlichting voor

iedercen, en aparte folders voor vl"Ouwen. Dez.e folders moe len
op plaalSen verJcrijgbaar Iijn waar prostiruees vanwege hun werk ka

.'parle foldef'1; YOUr vrouwen. Speciale foldef'1; voor prostituees heb

men, maar oolc. in buurthuizen co andere plaatsen waar (builen

hen de: volgende bezwaren:

landse) VTouwen komen. Hier ligt ook een taak voor de methadon
posten waar veel verslaafde prostitutes (en niet-proslituees) dage

• er wordt d:m aan an~ere vrouwen informatie olilhocden waaraan
wei behoefle is, doordal in [olden; voor prostitu~es a11erlei sexu
cle technieken Olan de orde komen die in de algemene folders niet
genoemd worden,

a~of

die in de riel-betaalde sex niet louden

vuorkomen;

malerlaal in verschillende taleo VDOr bet pillen Liggen, vooral SI rip
verhalen voar degenen die niet of niet goed kunDen leun. De voor
1ichting moet niet aileen schriftelijk voorhanden zijn maar vooral ook
mondeling verstrelct worden door vertrouwenspersonen die wellichl

• uoor prosti:uecs aIs uitzonderingen Ie beschouwen, worden zij

,

gestigmaliseerd;
• (xlk lullen veel prosliluees op een r:eutrale p!aalS, dus waar zij
niet vanwege hun heroep verblijven, geen folder durven meene·
IIlcn die specia,,! voor prOstilaees is maar wei een algemene fol
der of een cie voor v~ouwen bedoeld is;
• veel prosliluces wilicn

lijks -soms jarenlang- komen. Br moet op aI die plaalSen voldoende

nie~

in hun

I~je

hebben wllaTUi. cen an

uer kan aOei,Jen dlll ,-ij iii de prostilulie werken;
• er is gcbleken (i;!t prostituees vOlker geslachlUiekles oplopen in
hun priVe-COnlOlCICn d;Jn in hun werk;
• vllorlicilling Uiisluilende langs prOStil'Jtie-kanillen misl die ;>ros
tilul:es die zichzej( nielllb wdarug aangesproken voelen; de loch
alleer heterogene groep prosliluees verancen voortdcrend van

in contact !runnen komen met de vrouwen die moeilijk bereikbaar
zijn. Een dergelijke vertrouwenspef'1;oon kan prostiruees ook verlel
Icn over wat er voor hen verandert na de afschaffing van het bordeel
verbod: wat hun reehten en plichlen zijn; welke voorzieningen er be
slaan; en waar zij terecht kunnen met vragen over hun rechtspositie.

II
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2. prostituanten

3. exploitanten

Ouk prosliluanlen vormen cen ruel af te bakener. groep en zijn

Aangenomen mag worden dal nagenoeg aile e.xploitanlen oj) ue

lIaardoor na'-lwelijks langs speciale prostilulie-kanaJen Ie

hoogle zijn van de risko's van Aids. Exploilar.lep. zij" als wu.:nig
wei herkeobaar en vormen de minsl grOle groep. Vanwege hun posi.

hcreiken:

Lie a!s 'derden' in hel proslitutiegebeuren hebl>en 2.ij echler beh31ve

• vauk zullen mannen niet op hun proslituant-zijn aangesproken

de a!gemene informatie over Aids, 001\" specifieke voorlichling nodig

willen worden;

over de gevolgeD van de afs.chaIfi ng van be t bordee Iverbod, tie moge
• lij willen geen maleriaal in hun uk waaruit hun proslilu~e

Hjke invoeriDg van een vergunningenstelsel en de verplichllngen die

\

bezoek lean worden afgeleid;

tlaar voor hen aan vast zitten.

• vuorlichling lla:J een proslituant die al bij cen proslitu~e is, komI
wal laal, de prosliluanl wu al van levoren overtuigd moelen zijn
van lie noodzaak van condoomgebruik.

()ok voor hen moel daarom geen apart voorlichtingsmateriaal ge
mallkl worden. In de algemene folders moet prostilulie als een

4. vaste partners van prostituecs

v'lIIl1e vormen ....an sel(ueel contact genoemd worden. Er moel meer
nlollcriaal komen in verschil!ende talen. Er moet naar meer wegen
1'lOchl worden om ook de m<lnnen van buiLenlandse originc: te bc:
Iken bijvoorbeeld via vertrouwenspersonen lOalS religic:uze lei

tt-". Iciders van organisalies van builenlanders. maar ook via speci
(il'ke koffiehuizen, bedrijrskanlines. c.d.

1
~

Voor hen gddt hetzelfde als voor prostituanten.

13 •

2. prostituanten

b. NIETWILLEN

N og steeds willen veel kJanlen wnder condoom. Een e nlceling 2,;l1
miSSGhien niel van de risico's van Aids op de hoogle zijn maar de

1. prostituees

meesten zijn dal weI. Wellichl onderscbalten of bagalelisseren zij hel
risico voor zicbzelf cn YOOf de prostiluu, bijvoorbeeld wanneer zij
vaste klant zijn oforodat 'de prostituee er loch gez.ond uiwel'. In veeI
c1u bs wordt de siluatie van de 'l.OC:valligc oDtmocting' wveel moge lijlc.
"kelc

prostilu~e wit

ziek worden door haar werk. Wanneer

IIlllanks lOch niel ahijd veilig werkl,lean dal komen doordat
,II

hel allemaal w'n vaan niei lOOpl en je k~;'lt je afvragc!I

kwcstie van niet willen is of toch meer van ruel welen. Zo

,

nal;eboolSt en vecstoort een condoom de.ze romantische voorstelling;
ook bij straatprostilulic lOckeD sommige prosutuanten de kick van
zo=r een meisje van straat te lcunnen oppi~eD en veroorzaakt het
condoom een inbreuk op dez.e illusie. Prostituanten lruanen ook re

nen lIal zij geen risko loopt omdat zij haar \danten zorg·

denen van religieuu aard hebben, of vinden dat de kwaliteil van de

I,rleerl. Bekend voorbeeld is de mythe van de 'vasle klaol':

sex er met colldoom op achteruit gaal Sommige mantlen zoeken in

mecnt dat zij geen risico loopt omdat de mao een vaste

de sex met een prostituee een mogelijkheid om vrouwen te verne·

hUM is en de klant denkt andersom vaak. helUlfde (of ge
I weer als argument om de vrouw Ie overll:iger.).

deren, soatS gebrui.k.en u geweld en ook dan komI er geen condoom
lUIn

Ie pas.

W~ijnJijk

heeft een aantal prostituanten hel gevoel

dal z.e in hel machlSSpel met de prostiluee het onderspit delven als
u; toestemmen in coodoomgebruik. De grote vraag is waarom een

lI\lilu6e werkl bij voorkeur veilig. A1s zij onveilig werkt,
11I.1l oIhijd omdal de klanl dat verlangl. Hoe meeT een \ITOUW

df '11s cen bcroep beschouwl, des te meer zal zij zich aan
Ilt'I'\IlIlCIlICn

houden; daanoe hehoort het vermijden van

adnta! manuel) het risko er kennelijk voar over heeft.

IS •
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alle el(ploitanlen hebben er voordeel bij wanneer iedereen 'lleh ;Jan

3. exploitanten

deze regel houd!; de meest voordelige situatie

voor de in<Jividuele

exploitanl bestaal echter daaruit dat iedereen rieh aan die regei
houdt behalve hij (of xij). Wanneer echter Ie veel individuele
expJoitanten de regel ontduiken, ontslaat een situatie die voor aile
exploilaDlen onvoordeJig is: oolc de anderen zullen rich niet meer aan
"rluhs en privthuizen bepaJen de exploitanten de huisregels.. die

deze regeJ houden; bel marktvoordeel voor bel bedrijf wnder con·

vt'rJlhrht condoomgebruik !runnen inhouden, maar ook dal een

doom vall daarmee lIIeg; en de business loopt bet fisico

bes~el

Ie

l\lilUte geen klant mag weigeren., ook n:el als hij onveilige sex wi!.

raken. Oole is nog mogelijk dat exploitanten dil gevaar voo~ hun be

Illi13nlen van bordelen (ramen) hebben minder te zeggen over

drijf proberen te yoorkomen door verplichte medische eOnlroles in

mallier van weTken van de prostitute omdat er aileen cen huur

te slellen en elke prostitute die besmel is, op Slraal Ie zellen. Een

reenkornst bestaa!., maar het is mogeJijk dat zij niet meer mag ko

bevredigende oplossing voor dit prisoners dilemma is alleen Ie v;n·

n 1I1~ :r.ij zich niet aan bepaaJde regels (prijsafspTaken) houdt. Een

den indien aile deememers betroulllbare afspraken mel elkaar kun

hiltus.~en beide soonen exploitanten is ook dat in clubs en pri

nen m~en. Hel beleid dienl er dan 0010. op gericbt Ie zijo om de ex·

hui/en de exploitant meer verdien! naarmate er meeT klanten zijn

iJI bij raarnproslilulie de exploitant een vast bedrag aan huur
I. Hij escortbureaus hangen de verdienslen van de exploiianten

r van hel aantal klanlen; de proslitute werkt echter niet in cen
d vlln het bureau maar in hotels of bij klanten thu is, rodat de ex
lanl zith meestal weinig bemoeit met condoomgehruik en de
"ier waarop zij werkt.

.ltorn stellen niel aile exploilanten condoomgebruik verplicht?
)ok cxp!oitanten hebben er immers g~oot belang bij dal hel
VlfllS

niel in de prost:lut ie doordringt? TOI cen paar jaar geleden

hrl in chins of privchuizen gebruikeJijk dat een klan! -legen ho·
1,lnef· ook zonder cor-doom kon. Sindsdien r.eeft een a2n!al ex·
1"It,mlen dc bakens verul omdat zij hebben ingezien dat Olin zaak
" IIICt Ycrplicht condoomgcbruik lean overlcven. De cxploi·
'fllrn die hiervan niet overluigd zijn, \loelen zieh nu \loor een keuze
"'Ill ,lie lIC1g hel mcestlijk lOp het1..oge naamdc pr isoncrs dilemma:

ploilanlen (en wei: aUe exploilanten) mel elkaaI in gesprek Ie bren
gen.

11 •

4. vaste partners van prostituees

c. NIET KUNNEN

Urn hel privilege van wnder coadOOr:1 als leken van eehtc

AJleen prostilutes kunnen in een silualie verkeren dal z.ij geen

Ie. ich waarmee prostitutes inslemr:ten om dezelfde reden.
ullmg is riskant indien een van beiden ook met anderen wn
IIOIll

vrijt of geen schone spuilen gebruikt.

condoorns kunnen gebruiken. Hel :zaJ geen \clant overkomen d<Jl
hij mel wil eo de prostituee io ~esLie dat weigert. Br z.ijn eenler nog
een heleboel prOSUluanten die bij voorJcelJr lOnder condoom willen
en aJlerlei taktiekeD toepassen am IOcb hun rio Ie krijgen:
• verbaal geweld: "mij Jam je toeh wei venroUli>en'; "i/c ben

gynaecoJoog dw van mij 1cwl je uw zijn"; "jk ben gesteriliseerd";
• vernederen:"hoezo 'n condoom, ben je daflziek'r';
• vrouwen legen elkaar uiLSpelen; "vorige week modu ik I'erderop in
sfraa/ wei lOru:U:l';

•

meer geld bieden of juist zeggen "daJ je daII fIik.s lull yudienen";

• afspreken dat hel met condoom gcbeurt en dan op hel momellt
zdf sneUer zijn dan de prostituee en beltoch zander doen;
• intimideren met eeD angstaanjagend uilerlijk;
• dreigeD met geweld;
• jiebrlJiken van fysiek geweld.

Het hanKI in hoge male van de positie van de

pro~li:uee llf

in

hoeverre zij opgewa.ssen is tegen de pressie van klan Ie;! en zij eri n
~j:. ..gl

om toch veillg Ie werken. Bepalend zijo de male van zelfslan

digheid en de mate van professionaliteil waarmee zij haar beroep uil
oefent. Klanlen welen dat a1s een vrouw bel zelf voor hel zeggen

II •
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h('rfl, zij niel snel voor hem zal zwiehten. Sommigen zoelten dan ook

van de lUant maar eigen taktieken hebben en zicb niet oro de Luin la'

wclhcwust de vrouwen die weinig keus hebben: degencn die "an de

len leiden door handigheidjes. Niet aUe prosliluc!es werken profes

hUll' geen kla"nlen mogen weigeren, degenen die geld nodig hebben

sioneel Dal heeft ver.;chillende redenelL Sommigen, bijvoorbeelu

..mllal zij verslaafd zijn en ziek beginnen te worden, dcgenen die mel

minderjarigen, vinden zetf niet dIll wal ze doen het uiloefenen V<tD

II

!'!cpaald bedrag Ihuis moeten komen, degenen die geldzorge:"l

hhen. De Yuste partner van de

pro~ti[u~e

k3l'l er bij haar op

een beroep is, amdat ze pas in bet yak zillen en ze het idee hebbeo
d<tt het maar voor tijdelijk is; sommigen wer"en gedwon&en door an

ndringen om veilig Ie werken, omdat hij zelf geen risico willopcn,

deren of door hun verslaving in de prostitutie en hebben een afkeer

mlr (10k kan hij haar onder druk zellen om -ten koste van alles- veel

van wat ze doen; sommigcn bebben niet de mogelijkheid om van an

III Ie verdienen.

deren Ie leren orodat Iij ellmars taal niet spreken of werken :w ge
isoleerd

dllt

Iij geen andere prostitutes ontmoeten, bijvoorbeeld

lhuiswerkslcrs; in clubs wordl het werk bewust roeer voorgesLeld als
Ollgcvccr lachtig proeem van de prostituees werkt in besloten
IJUizen en clubs waar zij in ruil voor cen betrckkelijke veiligheid
n IIl10llimiteit hun zelfstandigheid moeten inJeveren. De exploiLanl

JI.. alt daar de 'huisregels', die op elk willekeurig moment kunnen
rIIl1deren. Een prostitute kan zieh vaak niet op gemaakte afspra
II

hcrnepen. Zij kan dan beruslen of we~aa.'l, maar vaak kiesl zij

tllch VHor !,!lijven omdat zij bang is haar vuste klan ten te verliezen en

ij IItlk niet weet of het ergens anders beter is.
lO\tituee.s worden vaak bewust uil elkaars huurl gehouden of
I('/:(.'n elkaar opgeIet om Ie voorkomen dat ze met elkaar semen
JllIuucn. Slcun van de exploitanl hoeft cen proslitute daarom vaal.:
nil' I IC verwachlen. Tcgenwoordig 7.ijn er exploilanten die hel con
""l1gl'llfUik wei verplichlcn maar er Iijn er
lilt'".

001.:

van wie een pros-

gecn kl:ml mag weigeren. sort1JTlige exploiLanten lalen het aan

vmuw leU over: 'maar ja, de anderen verdienen

lO

naJuurlijk wei

1)1' vrouwcn die professioneel werken, wilen beler kunnen vasl
hOIllJen :l:ln hun eigen normen, niet zwjchlen voor argumenlen

gastvrouw zijn dan als prostilUtie, waardoor vrouwen Iichzelf da<lr
mee oolt niel associerea.

1] •
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aanbevelingcn

het probleem AIDS

Aids is dus niet aIlcen cen epidemiologisch of medisch probleem

• Hel AJds-beleid moel zich niet eenzijdig op de proslilulie richlen
maar op aile sexueeJ-aclieve mensen.

maar voaral een sociaal probleem. De omschrijving V3n de pro
hlemen waarvoor Aids mensen stell en de oplossingen waarnaar ge
locht wordt, kunnen dan oak niet beperkt blijven !pt hel lerrein van

•

het prosulutie-deel mag njet ge'isoleerd staall van de resl V:in hel
Aids-beleid.

de gezondheidszorg. H el Aids-beleid dat op de proslitu lie gerich! is,
moel geintegreerd zijn in hel beleid dal gerichl is op de verbelering
van de positie van prostitutes. Door de afschaffing van hel bordeel
vcrbod kunnen maatregeJen getwffen worden om de rechlSposilie
van prostituees Ie verslevigen waardoor zij zelfstandiger in hu n werk
komen Ie staan.

• Er moet geen apart voorlichtingsmateriaal over Aids voor prosli
!uees komen: dil

~

aiel effeetief en bovendien sligmal:serend

voor prosuluees;
• 8ij hel opzetten van voorlichtingscampagnes moeteo oak orga
nisa.lies van bWlenlanders (manneD en vrouwen) beuoltken wor
den en de verspreiding van het materiaal k.an ook gaan via Turkse
er: Marokkaanse geeslelijken, koffiehuizen voor buile nJande rs,
bu urthuizen en bedrijfskanlines.
• Alleen Aids-voorlichting aan prostitutes is niet voldoende; wan·
neer prostilutes geen eondooms gebruiken, Jigt hel prableern
bijna nooil op het gebied van niet-weten, maar op het gebied van
Diet-kunnen. He! is geen gebrek a.an kennis maar een gebrek aa:!
macht. Hel Aidsbeleid moet daarom onderdeel u:unaken van eeo
bcleid dal gerichl is op positieverbetering V3a prostitutes.
• Er moclen meer veldwerksters komen wdal er meer vrouwen
bereikt worden die. ruel op andere manieren aan hun j nformal ie
kunnen komen. Ben veJdwerkster die hel vertrO:,Jwen heefl van
prostituees, kan hen niel aileen over Aids en andere SOA's voor
lichten maar over alle men die van belang 2.ijn lOals adviezen
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over de manier van werken, zij kan vrouwen aansporen zieh te or
gani~eren,

hen op de hoogle brengen van hun reehtcn en hen

daarin sleunen.
• Er moel gezorgd worden voor een goede comrr.unicalie tussen de
proslilutiewereld + veldwerk enerrijds er. de gezondheidswrg
t

beJeidsmakers andenijds.

• De mensen in gezo nd he idszo rg. hulpverleni!!ge.d. die met prosti
lillie Ie maken hebben, moetcn geschool worden, niel aileen op
hel gebied van voorlichting en prevenlie maar ook op het gebied
van opvang van sero-positieven.
•

In de Nationale Cort:missie Aids Beslrijd:ng (NCAB) moeten

lOwel een deskundige op het gebied van de vro;Jwenhuip
verlening als een deskundige op bet gebied van het beroep pros
lilu~e

zilling hebheo.

