PROUD is een vereniging opgericht door en
voor vrouwen, mannen en transgenders die op
welke wijze dan ook werkzaam zijn (geweest)
in de erotische dienstverlening in Nederland.
Doel van de vereniging is het behartigen van
de belangen van sekswerkers op de werkvloer,
in de politiek, media en maatschappij.
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afkomstig

uit

clubs, privé-huizen,
podiumperformance,

raamprostitutie,

escort,

striptease,

thuiswerk, alle vormen via film- telefoon en
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naar

doorverwezen

kan

kan worden uitgewisseld om sekswerkers zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Sekswerkers die lid zijn van PROUD krijgen
toegang tot een besloten deel van de website
zij

met andere

sekswerkers van

gedachten kunnen wisselen over zaken die het
werk aangaan.

verschillende

landen en werkzaam in diverse werkvormen
zoals

waar

worden of waarmee over en weer informatie

waarop

PROUD is de stem van haar leden en dat zijn
sekswerkers

Nederland

internet, eet. Er wordt geen verschil gemaakt
in sekse, leeftijd, afkomst of verblijfsstatus.

Belangrijke

werkzaamheden

PROUD

van

bestaan uit lobbywerk richting politiek, het
doen van veldwerk om informatie te geven én
te vergaren en het vertegenwoordigen van
sekswerkersbelangen

op

congressen,

evenementen en (inter)nationaal politiek- en
maatschappelijk overleg. Een belangrijk doel

PROUD is geen hulpverlener maar wel een
aanspreekpunt
en
wegwijzer
voor
sekswerkers. Via het maken van divers

van PROUD is ook het creëren van realistische
en

meer

positieve

beeldvorming

rondom

sekswerk via diverse media en projecten.

informatiemateriaal, het doen van veldwerk
en het organiseren van diverse projecten,
informeert

zij

sekswerkers

over

rechten,

plichten en andere zaken die hun werk
aangaan.

Lidmaatschap van PROUD betekent dat je de
doelstelling en het werk van PROUD wilt
ondersteunen

én

dat

je

altijd

een

aanspreekpunt hebt. Kijk op de website voor
meer informatie en mogelijkheden of kom

PROUD

werkt

samen

prostitutieorganisaties

met
in

verschillende

steden

in

heel

langs in ons actiecentrum!

PROUD is an association founded for and by

PROUD works tagether with different sex work

wamen, men and transgenders who work or

organizations in cities all over the Netherlands.

have

worked in the eratic services in the

Netherlands, in whatever way, shape or farm.

By exchanging information we aim to cater to
the needs of sex workers to the best of our
knowledge.

to

Members of PROUD will have access to an

represent the interestsof sex workers; intheir

enclosed space of the PROUD-website. Here

work, in polities, in the media as well as in

the members can exchange thoughts and

society in generaL

experiences that they encounter in their work.

PROUD represents the voice of her members:

Most important activities of PROUD will be a

sex workers trom

strong

PROUD's

Dutch Union for Sexworkers

L

objective

and

ambition

is
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and

doing

outreach

window sex work, workingin a club, a private

information to/from sex workers in the field .

performance,

PIC, Enge Kerksteeg 3

politics

workingin all different types of sex work. Be it
house, as an escort, in striptease or stage

Action and visitors centre

lobby towards

receiving at home,

internet

work

to

bring

and

receive

We will a lso represent sex workers interests at
conferences,

events

and

(inter)national

escort or all types of film-phone sex work.

politica I and social meetings . .

PROUD does nat distinguish between sex, age,

One of the main objectives of PROUD is to

nationality or legal status.

create a realistic and more positive image of
sex work by using various types of media.

PROUD is nat a helping organization .
We are an information centre and service desk

Membership

for sex workers.

support the objectives, ambition and work of

By producing leaflets and brochures, doing

the PROUD community. lt also means that you

outreach work and by organizing different

will have a reliable information and service

projects, PROUD informs sex workers about

desk for matters about your sex work.

of

PROUD

means that

you

their rights and obligations and other matters
that have to do with sex work.

Check the website for more information and
possibilities or drop in at our action centrel

