'Oe pr<H:idenl van de re~htbank heett bepaald
dal de Haag»e raamprostituees doordewe"k"
lot len laatS1" tien uur '" nachts mugHn wer
ken; op zaterdag en zondag mag dal tot halt
twee. Haagse raamexploitanlen voorspellen dal
tJe prostltuees weer ean het tlppelen mllen gaan
en do b,nnenslad 20 lerug 2ullen brongon in de
tijd. (Bron; Aigemeen DagOJ~d 22,09,99)
ol)e Haagse exploitanten in heroep zijn ge
gaan, m<l"r h"bben vflrloren. (8ron' Melro
2:'.0.9,.99)

,

00" sluitingslijd Haagse raamb .
IJlijkt. De slulling"tilden dlo in s
Ingevoerd In rle Haagse prostlluli
gezolgd vuor een vermlOdenng vame overlashn
de buurt03n, Oat wordt gecrmstateerd door politie
en gemeente na een eerslo evaluat;e, Door de
week moet"n d" raambordelen om 01.00u. dicht
en in hRt wcol< end om 01.30u, Volgens een poli
tlewoordvoerder IS meleen dlJldelijk dat wie na
sluitinysh)d 110g in cle straten rondhangt, er is om
rotzooi te schoflpen of om bljvoorbeeld drugs le
dealen. V,;, con kortgedlny hadden de raamex
ploitanlen gepoogd deze verrlrr.hle sluitingstijden
Ie voorkornen wegens inkornstenderving, R. van

8ooma. elgerlaar van 67 ramen, ~egl len govolg03
van oe maatregel een verlies te iijden van 2 mll
joen guld8n' "SlochlS 10% van mijn rHmen IS nog
bezel doordal veel meisjes naar Amsterdam of
Arnhem venrokken Zlj" en ook made door Llo Ult
sluitlng van iliegale prostituoes, ()aarom ga Ik
mlJn Laker! nu verkopen." (Bron. rlaagse Courant
?O.I(J.99)

-Ue aan"ak van illegale prostitu11e "iet wtlrl(f,
volgflns Human\t'ls Rotterdam. De hUlpverle
ning is giet onder gro'indruk van de grote V>:"lll~st
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'tifn'k van
als o1i'inen kor
te tijd nieuwe ilte'galen de 'vacatures' hebben in
gevuld, Natuurlijk is ze, als coordinator van Pros
lilutie Maatschappelijk Werk, blij mel de aeties
van de politie. Maar ze vindl het wei een beetje
jammer dat het nu op deze manier gaat, 'Wij moe
ten hel uil de kranl vernemen. We gaEln opni03uw
praten, want zo lost het niels op, De vrouwen kriJ'
gen eventueel geld mee van de explOltanten lodat
ze terug kunnen komen. Charlotte van B""ouw,
namens vrouwencenlrum Sara betrokkon blj het

prOject Mensenhandel Irl Rotterdam-Rijnmor'ld
geeft een soorlgolijktJ ervanng weer: 'Als hlJlpver
l'Onlng kunnen we 2"lden samenwerken mol de
politie. We ZlJn alhankelijk van de goede WII van
IndlVltJuele p()!itiemen5Qn an 'Ian het goade mo
ment ' Hoi grote aantai Illegalen in oe drie beken
de clubs van reglo HiJnmond ZOU vorbazin\J kun
nen wekken. Het boroeelverbod wordt opgeheven
door middFlI van eon wol die m"er mogeiijkheden
lijkl te b,eden vrouwenhandellegen te g"ao 'Oat
er d~.r1)'f"~"'l\\ geen illeg31en zoudon zijn?".
~¥fil~ ',k~..ga e'ens kijken in Rotterdam. kenne
lilk
nen ll'Xp)O'itanten er nog steeds goed mee
rilJ~fn, J~ijinen ze zlch hel nsico va.n boNes na
zO'n""mlng~ermitteren: Door het grote gebrek
aan personeel, waarmAe hot korps Rotterdam
Rijnmond kampl, hedl vrouwenhandel niet de
hoogste pnontall, Het beslriJ<Jen van orugsov()r·
lasl en de grale inzet tijdens voelbalwedslrijd..n
vergen bljvoorbeeld vwl arboldsuren, waardoor
tijdrovende onderzotlken naar vrouwenha.ndel
v~ak niot van oe grond kamen. (Bran Rollordams
Dagblad 1:;.10.99)
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PERSBERICHT
Cyberspace- Europese Vrouwen in Actie voor 2000

De European WomenAction 2000
website ~aat de lucht in op 17 novem
ber 1999. DCI-c website biedt Europese
vrouwcnorganisaties eell platform om
stratcgiccn te bepalen in samenhang
met he! BeijiJlg actieplatforrn review
praces. Dc website is een jnitiatief van
het Internationsal Informatiecentrum
en ArchieI' Vaal' de YroU\venbeweging
(HAY). De inhoudt wordt verzorgd
door de Karat Coalition, een netwerk
van vrouwen NGO's in Oost en Mid
den Europa, de European Women's
Lobby (EU-landen), Les Pene10pes
(Frankrijk), US Women Conncct (YS),
I·AF 1A (f<emlOist Alliance for Interna
lional Action) en het Centre de Docu
mentation sur l'Edueation des Adultes
et la Condition Feminine CDEACF
(Canada).
De Yerenigde Naties zal in juni 2000
terugblikken op de afspraken die ge
maakt zijn tijdens de vierde Wereld
Yrouwen Conferentie te Beijing, oak
wei genocmd de Beijing+5 review. Het
Platform voor Actie van deze contc
rentie richt zich op \2 krititsehe aan,
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dachtsgebieden voor de positieverbe
tering en vcrgroling van de invloed van
vrouwen: Armoede, Onderwijs & Trai
ning, Gezondheid Geweld, Gewapen
de Conflicten, Economie, Beleidsvoe
ring, 1nstitulionele Mechanismen,
Mensenreehten, Media en Milieu.
De European WomenActioll 2000
website stell vrouwenorganisaties in
staat om met elkaar de resultaten van
de in Beijing gemaakte afspraken Vaal'
te bereiden voor de Beijing+5 review
en ook de daarbij behorende strategie
en te bepalen.
Deze website biedt:
o
De mogelijkheid om allernatieve
nationa1e verslagen te produceren;
• De verslagen van andere landen te
lezen;
o
Kritische discussies te voeren;
• De mogelijkheid om andere organi
saties te vinden vonr gezamenlijke
lobby in de periode tot juni 2000
• Vl/ldplaats voor re\evante literatuur.
Hel HAY is met de European Women
!\Cllon 2000 site lid van bet Global

WomenAction
2000
netwcrk
(www.womenaction.org). Regionaal
zijn er nll al websites aetief in Azie,
Afi-ika en Noord-Amerika. terwijl een
website in Latijns-Amerika in voorbe
rei ding is. De mondiale WomenAcion
2000 website heeft als speciaal aa11
dachtspunt het bepleiten van cen grote
re toegang tot irrformatietcchnologie
voor vrouwen (Seetle J van het Beijing
Platform voor Aetie).
Op 17 november om 20.30 zal Les Pe
nelopes Jive een interactief telt<visie
programma uitzenden, als onderdeel
van de start van de European Women
Action 2000 website. Ncem hieraan
deer via de chatroom van de website op
hItP://W\\-'w.cunalweb.net/vers/cyberfe
mmcs.asp. U kunt hier discussieren
over vraagstukken betreffende de kriti
sche aandachtsgebieden van het Plat
form vOar Actie en relevante informa
tie inbrengen.

