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Duurbetaalde toekomstdromen 

In Nederland en andere Westeuropese lnnden werken 

duizenden buitenlandse vrouwen in de prostitutie. 

Surinaamse en Antilliaanse vrouwen verblijven hier 

al tientallen jaren, maar de laatste tijd werken in de 

grote steden veel Latijnsamerikaanse vrouwen, 

meestal in groepjes, achter het raam. FiLippijnse en 

Thaise vrou,wen werken meer in besloten clubs ofop 

het platteland in sexboerderijen, terwryl Afrikaanse 

vrouwen, vooral uit Ghana, zich bewegen in hun 

eigen circuit. 

Veel buitenlandse collega's zijn naar Nederland getokt 

met valse beloften en werken hier onder dwang. Zij 

kunnen bi) de Stichting tegen Vrouwenhandel terecht 

voor advies over hun rechten en plichten. De hulp is 

gratis en anoniem voor wie dat wenst. 

Leila, Lisa, Aurora en Tina 

Een paar jaar geleden solliciteerden vier Filip
pijnse jonge vrouwen, apart van elkaar, op de 
volgende advercentie in een Filippijnse kraut: 
"Buteau Dance zoekt jonge vrouwen voor een 
opleiding tot cultureel danseres, zeer aanu:ek
kelijke vcrdiensren verzekerd." Tot .hun grote 
vreugde worden ze aangcnomen en volgen in de 
hoofdstad Manila cen dansopleiding van twee 
maanden. De studie is duur, maar bureau 
Dance is 1.0 welwillend het bedrag voor te 
schieten. Alleen moetcn de vier cen schuld
bekenrenis tckcnen. 
Leila, Lisa, Aurora en Tina 1ere:n eIkaax tijdens 

de training kennen. Ze hebben vee! 101 en ver
tellen elkaar hun verwacluingen over de gou
den toekomst die hen te wachten staat. Na twee 
maanden komt hun gtote kans: ze krijgen een 
contract aangeboden op Cyprus. Zij vinden het 
vreselijk hun familie achter te laten, maar het 
croost hen dat zij geld kunnen verdienen om 
hun familieleden te ondersteunen. 
Het contract voor Cyprus duurt zes maanden. 
Zodra l.e aankomen moeten ze onmid.dellijk 
aan het werk. In groepjes van zes vertonen zij 
in clubs Filippijnse en moderne dansen. De 
manager venelt hen dar zij hun loon pas zuHen 
ontvangen na de dcrde maand: De verdiensten 
van de eerste twee maanden gaan direct naar 
bureau Dance ter aflossing van hun schuld: de 
opleiding, de kosten van een ticket Cyprus en 
de kOStullms. 
Vanaf de derde maand krijgen ze 200 dollar. De 
afspraak was 300 dollar per maand, m~ar de 
manager hOlldt zelf 100 dollar "voor bemidde
ling". De "ierde maand krijgen ze een nieuw 
contract voorgelegd. Ze moeten kiezen tussen 
het tekenen van een contract voor een ander 
Ellropees land of terug naar de Filippijnen zon
der het salaris van de laatste twee maanden, dat 
dan voor de kosten v.ln de terugreis 1.al wotden 
ingehouden. 
Ze hebhen nog nauwclijks geld verdiend. Temg 
naar huis betekent dal zij hun droom op een 
beter leven mocten opgeven. De vier staan met 
hun rug tegen de muur en tekenen her con
tract. Kort daarna stappen ze in het vliegtuig, 
op weg naar hun volgende werkplek. Pas dan 
horen ze hun bestemming: Nederland. 

Van club naar club 

In een grote stad in Nederland worden zij naar 
een dub gebracht, waar zij niet aileen moeren 
dansen, maar ook strippen en met klamen naar 
boven gaan. AI8- zij zich daartegen verzetren, 
wotden zij onder druk gezet en bedreigd. Ze 
hebben geen geld. Toch blijven ze weigeren. 
Dan worden ze naar een andere dub gebrachr. 
Ze zijn nog met hun vieren en voden zjch rede
lijk sterk. Maar in de nieuwe club krijgen ze te 
horcn dall.ze, als ze lastig blijven, ieder naar een 
anJere club gebracht wordell. 



""NatUliCITJK"WCetlKnler~rel'

Vrollwenhandel is een probleem in bordelen, 
niet in nachtclubs." 
Zo rrachr hij zich vrij re pleiten: hi) bemiddelt 
aileen voor buitcnlandsc vtOuwen omdat die 
goedkoper zijn (ofwel minder kapsones hebben 
dan Nederlandse vrouwen). 
Oat buitenlandse vrouwen 
inderdaad een groot probleem. Zij werken vaak 
onder de prijs en concurreren daardoor met 
hun Nedcrlandse coliega's. Oat ze vaak geen 
andere keus hebben en dat vQorai hun exploi
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e rapen aUe- moecnlijeen-en ontS-nappen: Per 
taxi gaan ze naar de Filippijnse ambassade, de 
enige plek die ze kunnen bedenken voor hulp. 
Het ambassadepersoneel is echtcr onverschillig 
en zegt dar het wei een club in Duits\<pld ..-.;eet 
waar de vier kuunen werken am geld voor een 
retourticket te verdienen. De vtouwen z'ijn 
woedend en wanhopig. 
Een Filippijnse vrouw die roeval1ig in de am
bassade is, trekt zich hun lot aan en neenu hen 
mee. Ze brengt hen in contact met de Stichting 
tegen Vtouwenhandel (STV). De STY rege1t 
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'goedkoper' zijn, is 

tanten hiervan proH
reren blijktuit het 
volgende verhaaI. 

Duizend dollar 

MarMi wQont in Co
lombia, zij is 32 jaar 
en werkr als serveer
srer. Ze heefr vier 
kindcren en is alleen
sraande ouder. Tij
dens haar werk ont
nwet zij Hans, een 
Hollander die vloei
end Spaans spreekt. 
Hij nodigt Maria lIit 
voor een borre! en zc 

gaan een paar keer 
lIit. Hij gedraagt 
zkb ieer correct en 
verrett dar hij eigc

naar is van een hotel en restaurant in Neder
land. Hij is op werkvakantie, op zoek naar 
mensen die in zijn hare! kunnen werken. Maria 
wardr smoorverliefd op dae 'gentlema~') die 
haat vraagt naar Ne4erland re komen. Hij bet: 
loo~ haar dllizend dollar per maand en later 
zullen ze trouwen. Duizend dollar is voot Zuid
amerikanen een fonuin! Maar wat moet er mer 
de kinderen gebeuren? Die kunnen later over
kamen, volgens Hans. Maria's familieleden zijn 
bIij voor haar en hopen dar ook zij het beter 
krijgen in de roekomst. 
Hans gaar rerug naar Nederland met een kopie 
van Maria's identireitspapicren. Twee wek~n la
rer ontvangr ze een vIiegtickcr en rweeduizcnd 
dollar, met instructies voor de reis. Het geld 
moet ze bi; aankomstaan de douane laten zien. 

Zonder geld en paspoort 

Maria wardt opgehaald in Brussel en Hans 
vraagr haar het geld terug en haar paspoort. Ze 
vertrouwt hem volkomen wam tot nu toe is hij 
aIle beloftes nagekomcll. Ze wordr in her huis 
van een Iandgenote, Penelope, ondergebracht. 
Penelope verrelt haar dat zij in de prosritutie 

Handelaren en exploitanten 

Wamoestanden in de prostitutie zijn ,aileen 
voordelig voor degenen die er grof geld mee 
verdienen. De vrouwen zelf zijn er niet mee ge
diend, andere prostiruees niet', gewone exploi
tanten niet, maar ook de klanren uireindelijk 
niet. 
Ben exploitant die in voorarrest zat op ver
denking van vrouwenhandeJ, verdedigde zijn 
wandaden als voIgt: "Aziatische en Zuidame
rikaanse vrouwen zijn meer dan de helfr goed
kopcr dan Europese vrOllwen. Vrouwenhandel 
is yolgens de Nedcrlandse strafwet: het dwin
gen tot prostirutie. Ik iteb dat nooh gedaall. 

onmidd,ellijk een veiJig onderduikadres voor 
hen en informeerc ze over hun mogelijkheden. 
De Filippina's besluiten aangifte te doen bij de 
politie. 
Zij kunnen een ,tijdelijke verblijfsvergltrining 
krijgen, zodat :£ij kunnen getuigen in de rechts
zaak. Maar Leila, Lisa, Aurora en Tina willen 
1:0 snd mogelijk terug naar huis en cen mede
werkster van de STY zorgt ervoor, dat dit 'LO 

snd en aangenaam mogelijk wordt geregeld. 



werkc"Mati\ ~gl ~:tt fft!n<s Met ha~ £;f.~ trou~ 
wen.' 'Peli!erQp~ {ache alk;e;p ~naar, t'wee, wekcn 
later zeq:t Hnns tegen M!lrh dat t.e hetzdfde 
we.rl~ mQet doep als Penc;-lope oiJ1dat ze haar 
reisschulden moet rerugl:>etalen ; <rwimrgduizend 
doJlu. Jta+ii~eigert e!,} yr~agr~aar p.a-sPl?0rt 
tertlg. ~f,a:M" Hnns sch<>pt .haa!' en siaa,t haar in 
bet ge~i~~t."Ze'kart h~'~r paspooft ea" terug 
krijgto'akaHes is afbetaald, ?legt hij, 
Maria ,we.rkr anderhalf Jaar ia'n~, zev~n dagen 
p.er week ~n maa,kt la,nge, we.rkdagen", lien 
vfiend '\rln'" Hans bren1?;f ltaitr van de~e't1e sta<'il 

~; $ , !! na~ clQ,Jdere'en h,olleIt baat constantJl1 de ga~
 
~ : "ten. Naar de politie kan ze beter niet gaan,


:' <1 want Hans is goede maa..tjes met hen, ,:egt hi],
 
... ...;;. Pendope vertelt haar dat Hans overal ZI}n man~
 
A,~ __ netJ'es .be~fr, ook in CoiomlYia. Hans laat'" haar"r , 0, 5810 ''$* ~ ::..', 1O,::i een brief"Oadenekenenolwaarin.'staat dat.zc vrij~ 

'" _..:: ~ willig in de prostitutie is ga'an wer!\\en.. 

Ontsnapt 
q 

P' ee~ d'a~ 'Ort~moetMr.lI:ia een aard't~~ klnnt 
b,en neem+. ut;Jn III v¢rtrouw~q, Met lipl hulp 

sltagt 2.e erio te omsnappenen doet aangifte 
van vrouw~p!1andel bi) dep6litic. Ze gaat m<!t 
hem sameowonen en v~r;J.<.t,ijgt claa.r<1Q.,or het 
rechl;, i,"n" lI1l\tederIand t~ 'blii\ten(s'llltldnWOnenW"lI?o/! ':; wi %' 0n. 

wgeeft hecae!fde recIu als een h.uy.rclijkJ"iJ'as na 
drie jaar s~menw&neJ1 heeft ze recht 01' een 
zelf'Standige, vecblijfsvccgUn,ning.Tegen 9ie~ijd 
is ook de rechtsz<rak <t~hteli de rug, alhQewel 
ZQ' n ~aak}j '\fCJl ,)<an

1
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In Mab'iaJs "l*ak wo,r<'ilt Wans v,croordeerdqv@or 
vrouwe:nItallde1. 

Sdchtilllg tegen Vro'UwenhandeJ helpt 

Hic.r ziin slechts eri'kele voorbeelden beschreven 
van nnisleicle7 buite,nLandse. vrouwen, Dc l11ede
we,rks~er.,$ :V'ri7 de l~n1itlfjke Sticbting regen 
VroU'wenhandeJ (STV' in OG,n Haag norcn 
dCl;geltjkt yerhalen in :ele varia ties, 
Je kunt colIega~s die. aO'l,i~ 9( ~uJp n<jdig heb~ 
I)en,doodhfren Ilaaf cle'iSTV. Je kll91t'ha.r 005" 

nekfoonJ;lu,rQroer geyc;n:of~e!f, 06'k JtI1q;,tlt"etn, 
l5eJlen. \¥Mr vrouweo die hull' nodig h~bben is 
het belangrijk 0111 lllet icmand in hUil eigerr taal 
te pra'fetl die hun land en gewoonten !s.entt Bij 
de STY werken cen meclewerkscer ui4: tZ#lid~ 

Amerik~ tn "cell u,lt" ~U;dp~sr~J\.zt~4 li\lcennen 
;aIle recht~ en ,phchcen en 'Weten wanpeer het 
zin be'eft om a.cangi'ft,e Je doen bi'j de politie. 
lnformatie,advies en hulp ko~cen niet,S' 'en het 
blijft geheir:Q~ 

o	 ~B'1titenlandsewfl4;ga 's zijn extra kwetsbaar 

MigrantCJllffliUWm in de prJJst'itutic zijn nil't nllema,d OVeT Ui 

kllTltte sd)erm: ze zijn niet zielita ofgebadider don and",. 
prost}ttjh:.s. Ze.zijn wei v4flk,meer afhankelijk linn derdm. 

ft % :r:.ditt'ze'"!~esu:~gml ~elft((lnlJil: 'f;er~lij~'Ve~gu.nning, 
, !Jljslafrdsultke.rJng of;pcke;njbf;jisy~r.zeBerJnghlJgen. Merstal 

sprekel1 ZIt geeh Nedel4ands m kefmelt hier de u·eg (nog) niNo 

Ddt maa!it ~elJ *wetsbnlzr voor misbruik en dwarlg, 

yiet buitcn/tirl{1g vrollU(erI werken vrijwi/lig in,ct: jV'ostitutir, 
<Jmdat heq hun uAlt is %m de'finandelenood van hun ftmilie 
te lOiigen. Plu.n verwlmlen zjifi vtak ajhlUlk/lijk van ballY geM 
om Ie overlctJen. DftZ;8 'VI'ouwm willm,na een oftwee jallr 
Wetltim /tIler torug tJllar hun land, 
Sicclus ~m Jed '!tan d~ bultenlan4;tpro$fitJlces is llit;r pia 
vrouUJenhnltdel {,r(l.'ht gekomen·. iJij de ttrm~vf'ofIWm;'andel' 
eO# )'t! kU!III~fi:l!nien aan kwaat/jvtlltgt b/iztn d/! (onttliners 
vol vrouUlen'ia ttliegtuigen slVlppen ewze in ,onder., /4ndt'Tl bij 
ml sl'x#ub weer lIit/adm. In wl'rke~ijkheid geb~uikl!lI 
namularen eckley geraffineerder methQacn: zij iclikw I/rQuwen 
met mooie be/o'Jils ()ver em lJuwe/ijfr, een btuin '~rgoede

*' 11 ver.di.,rlslen yaprpNedt:r14nd, i'fi~g\fI he'(l hj(ri0tp7-0ititlltie I'n 

1W	 l!dkkm vt'rvolt0f,lis hergeld ajdilt'Zij Itiermee lIerdimerl, 
"De."sit,;atic van 6ujtelllandse'prostit~!es IS vank illgo1lJi~keld. 
Vaak verblijven ze hier illegl1lt!, ~Qms hebbm ZI! een,. 
J,;hfj1thuw;lijk ies/olen; han vefblijjivrrpmning is dan 

1} *' gekpppeUll4mh&t samplwonen"mJf elft mo.lI.. Er ZijZl <!ok
 

» #0 vriJuulI'n diewertken dleen drimtndtldelijk$ ot·tieSlefHo!
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toeristenvlJum., Met;s/al zijn zo door#IMng alit ae politie hen het 
landttit :tet. Met ugt hallden rlmiskomen is een, V(ln de ergste 
dif/gen die hen k(ln ol/erkomen. Bij vei!l vrouweri 'kUh je dart 
ook flier 4fl1P de bui4ettkam zien q{/¥ hier gedwpng4j! r;/ 
vrijwj[~g£'elb1iliJefi. Ze staan !r !OtfT de show, "litis kli:hett ze. 
ErMis je hen vrnagf ofze een lJ,er~/ijjsve"g({rm.iflg I)f!,*hben~ 
zeam .z;O Ilaakja. 

,Vrou~en dreaangi~e van vrouwenhan<ilel dueo, 
kl,l!1J1e:n tOt b;et d.n,a~ vall de rechtsztak in Ne
dedalild blijven. De STY zo'eh VOdr hen 90der
dak:' op een veiIlg adres; helpt hiJ*het aanvrat~en 

van verhlijfs.ve,rgunningen; ga.at mee naar <!,e 
zeden- en vreemdelingenpolitie; regeIt zonodig 
een adv.ocaat; helpt bij het <).~rvragen vaneen 
uitkering, ziekcekostenverzekerin,g en medische 
1l.u(p;.abij e'{elltu.e1eJi'~gkeef; e'hZ'Ovoott. 
8c*SzrV is. 'cr niet>op u.it om zi:l.t;ts te redd:eO. 
\f009r d.c stjchting rnaakt het'g~eil versch iJ of 
vrouwe:n: uit dc' prostituti.c willenst?ppen of 
nie,t, of ie na:af h\1h land ter.ug w;illoo of in Ne
d.erJaed willen bliwen, en of ~e aarr"gifte wi'llen 
do~~ Da'tzijn kettzes,die ,de vr~H(W,¢ri zelf P1il-l 
keQ. ' 

De $richting regen" Vrouwellhandel is dagelijks 
bereikb.aar. TelefQOlltlununcr Q7Q - 324 56 80. 
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