
Blij of bang'!
 
De aJschaffing van het bordeelverbod betekent anooimiteit te bewaren. Meusen knnnen 7.eggen:
 
een erkenning van prostitutic aL" werk. Daar 7jjn	 'Jjj wilt tach als een gewoDe werkende vrouw 
we blij mce: we willen bescbouwd worden als	 beschouwd worden? Waarom zou je dan nag zo 
werkende vrouwcn e,n daarvoor kunnen uitkomen.	 stiekurn doen'l' Maar zo simpelligt het natunrlijk 

niet. Prostitutie wordt door de mf'.este mensco nog 
Maar we maken ons behoorlijk angerust over waf 
er gaat gebeuren nu de gemeenten meer moge
lijkheden krijgen om te controlcren. Allerlei 
instanties zuJIen zicb met de prostirotie gaan be
mocien en dat kan heel bedreigend zijn. De 
belastingdienst zon ook weI eens razendsneJ voar 
de delle kunnen staan. Bovendien, als de bazen 
vcrplieht worden allerlci vcrbetcringen aan te 
brcngen, gaan zij die misschien wei aan ons
doorberekenen. Dit zijn allcmaal meer plichteu 
dan reehten ell dat is de verkeerde volgorde. 
Jarelliang zijn wij rechteloos geweest; laten we nu 
maar eens beginnen met het krijgen van rechten, 
in plaats van aUeen maar nieuwe plichten. 
Oak zijn wij bang dat het moeilijker wordt jc 

steeds als eeo schande gezien en daar kan de wet ('-. 

helaas ruet vecJ aan verandereD. Erger nag: juist .~ 
door die wetswijziging zijn ee gemeenten die van c 
plan zijn am verplichte medische controles of (l) 

:Qverplichte registratie door de zedenpolitie in te Q) 

vocren. Gelukkig is hel nog nergens zo vcr, want ..c 
()

het zijn slechte plannen die de prostituees weer in	 (/) 
Q)de criminele hock drukken. In plaats daarvan 0>

vinden wij dat ook prostituees, evenals andere L

mensen, met vragen en problemen terccbt rooeten	 a> 
o

kllonell bij organisatics en insfantics zoals de .J:J 
gezondheidszorg, bet maatscbappelijk werk, de a> 

a>zedenpolitie ell de soeialc dienst; zander betut 0..
telende praatjes van instanties, maar met kennis 

Evan zaken over prostitutic als werk. o ..... 
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Kortom, we moetcn goed oplellen wat er na de 
wctswijziging door de gemeenten gedaan gaal 
worden, we moeten oppassen dat het uid nit
draait op strengere contrail'. Laat dus je mcning 
horeo waar dat mogelijk is, zodat cr geen 
beslissingen genomen worden die met jail en je 
werk te maken hebben "lOnder dal j'e er iets over te 
zeggen hebt gehad. 
Wij bouden je op de hoogte. Inlichtincen over de 
nieuwe plannen in de plaats waar je werkt, kun je 
allijd vraBen op het stadhuis bij de afdeliog 
AJgemcne Zakcn, en natuurlijk oak hij oos. 

Het belangrijkste is dat elke prostituee zelf 
kan beslissen of zij (of hiD een klant kiest of 
weigert. Zij moet zelf met haar klant kunnen 
afspreken wat zij doel. 

Jij hebt ook inspraak! Als de gemeente je niet 
uitnodigt, 9a er dan zelf op af. 
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