Twijfels over belang van
regis trat; e.
Hel overzicht van de uele
klachtel1 gee(t ons te I<.ennen dat
er gecn eenduidige reden wordl
gegeven waarOm registratie
nodlg ZOU zijn. \Vij krijgcn de

Carla:
verteld dar

werkre, was mij

r~'~[stra~ie bedodd~w'~: om

vrouwenhandel tegen te·gaan;:Maar regen mijn
buurvfouw zeiJen ze

dar 9P:c!;ie manier de

prostirutes konden besche~~~n. Ik krijg het gevoel
verzion~n..

indruk dal er regelmatig

dat l,e maar wat

gel egenheidsargumenten worden

wic de hoer speelt. "

gefmlikt.
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"Toen ik in Utrecbtachtec hei: r~ah1
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Ze 'willen gewoon

De twee meeste gebruikte

Anja:

redel1en, nameliik bescherming

werkr in Arnhem: "Toende zedenpolitie mij

van de betrokken prostltuees en
hel hestrtjden van
vrouwenhandel, worden door

Ons niet als legitiem gezien.
Reglstralie is niet e/lectie{ als

weten

vertelde dat de zeregistreerden am vrouwenhandel
te stoppen, yond ik het ~en prim;] zaak. Ik gaf braaf
mijn rra3m op en oak maakten ze een foto van me.
Maar nuvoe·j iki'ne

ge~~eldig in &:zeik genomen.

vrol~w die al een pa~r ll1aandcn na~st

middef am geweld tegen

WJnt de

prostituees tegen te gaan.

werkt hecft mc gevraagd om hulp. Zc was

Immers, lJoordal de gegevcns

hiernaarto~ gehracht

van toepassing zijn, is het kwaad

tijd StonJ ze gewoon bekcnd bij de politic. "

me

door lo'n handclaar. En a1 dic

elf geschiedt. Oak werkt een
s)'steem van registratie
wanlrouwen jegens de politIC in
de hand, waf de <1angi{te

J<at:
suaatwerkCt Utrecht: "Ik rnocst me Luen registrcr~n

bereJdlJeid Iliet ten goede komi.

voor het geval dar ze me <lood op straar wu vinden,

Registratie is ook ecn onjuiste

Ma<Jr war lIeb ik daar

methode om vrouwenhandel te

roch oak n ier aile arrsen, vOor het gcva 1dat cell van

hestrijdel1 (zie hijlage 2).

hun iers overkomt? Daarnaast wil ik graag zelf

llU

<Jan? De politie registreert

uitmaken wie ik vertel war voor werk ik doc. "
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