Carriereverandering
Sietske Allink
Proslltuees helpen te stoppen met werken is altijd al cen tavariele vorm van hlllpveriening gcwecsL Dal dergel ijke
inititatieven meer enthollsiasme ontmoeten dan initiatieven voor verbetering in de werkomstandighcden, blijkl
bijvoorbeeld uil het feit dat er bij de Ellropese Commissie weI geld voor 'stoppcrsprojcctcn' is, maar niet yoor
mancipalie. Oal is niet zo vrcemd. Veellidstatcn van de Europese Unie willen

pro~ti!utic

nog steeds onderdrukken.

lechlS een paar llitzonderingcn; Dencmarken, DUllsland en Belgll:, strevcn net als Nederland naar legalisering.

Als hel er niet om gaat 'geva lien

YrOll wcn

te redden', kun nen stoppersproj ceten toch

n proslituee maar een jaar of vijfticll uil te

ocfcn~n.

7i nvc I 7 ij n.

[n de regel is het berocp

Bovendien is hel belangrijk om Ie kllnncn k.iezen voor mindel'

werken. Met zuslerorganisaties uit Belgie, Duitsland en llalie hebben we een mooi plan bedacht am de financiering roml
Ie krijgen. He! is cen project vaal' carriereverandering binncn en buitrn de prostitutie. De bcdoding is om lot een

inventarisatie van beroepskwaJiteiten te komcn. EindeltJk gaat het eenS niet om een lultige so]licilaticcursus waarbij
ouwen vooral worden gemaand op tijd te komen. Aile deelnemcnde

organisalie~

hebben hiJ wijze van proef 20 'n

baining meegemaakt. Een speelse manier am met je collega's je vaardlgheden te onldekken. Deze workshops worden ook

in '.:ederland georganiseerd.
~ i~ ~I..:,g"lelling

II.

-a:

hebt, moet je ons 7.eker bellen of schrijven. Declname is gralis.

Haflo redaclie.
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Mi)ll werknafllll was Jett)'. !k las in Blru.:k !'lght nr. 2 in de knipse/s da! het RO/lerdamse college vall B &
W voorslcli om mel de (~/~·(;hajfing van !let bordeelverhod een w!lgunningenbeleid ill Ie voeren. Daarhij
ZOl/

grote {/anJacht Ui!gaillJ rwar hel reguleren van de arheidso!llslandigheden. En da! wordllijd-'

lk heh jarcn/ang ;;ewer/a in een RO/terdamse dub. II.. weel niel betel" dan dal mijn collega s en ik at die
lijd genoegen hehben mOelen nelllen met ulischone, s!echl gevenlileerde kamas. De handdoeken werden
er vaok vervangefl door kusseJls!open of w.c. -papier. Pas on/angs zijn er hadell el1 douches gepluulst.

Er werklen ilfegalen die steFig werden uifgebuit. Je weld el" gechanleerd om //Jel de bedrij(sleider naar
bed Ie gaan, allclers werden klanlell gemuulld nie! met/ou mee Ie gallll. !k heb sfeeds lit/rig gehoopi da!
een dergefijke zaak geslofen zou mOClell worden. Maar fOf up hedell draail dit bee/rijf lIog steeds OjJ votle
toeren. lk hoop dus vall harte dat onder hel toekomstige vergunningenbe/eid dergelijke miss/ancien lIiel
leer kll1rnen \"oorkomell.

