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Mijn eerste congres....
Op een rustige
zaterdagavond ging de
telefoon. Toen ik opnam
hoorde ik de stem van
Margot: "Hou je vast, wij
gaan een klein
vliegcursusje doen!"
(Je moet weten dat ik
panisch ben om te
vliegen.)
"We zijn uitgenodigd om
een congres over
sexwerkers en
gezondheid bij te wonen,
in Edinburgh, ga je mee
of niet?
"Natuurlijk", zei ik dapper,
terwijl de hoorn haast uit
mijn kletsnatte handen
gleed.
Na een week vol
visioenen van
neerstortende vliegtuigen
meldde ik me op Schiphol
waar ik met Margot
afgesproken had. Toen ze
arriveerde loodsde ik haar
snel mee naar de tax-free
winkel om een fles
champagne te kopen.
Snel, snel, snel alles
achterover geslagen en
vol goede moed (en
champagne) het vliegtuig
in naar Schotland. Ik heb
nog nooil zo'n leuke
vliegreis meegemaakt!
Nog wat wazig
arriveerden we bij een
universiteit even buiten
Edinburgh waar het
congres zou plaatsvinden.
Het congres was al een

halve dag bezig en we
waren net op tijd om bij
de indeling van de
workshops te zijn.
Er waren een hele hoop
mensen die uit
verschillende landen van
Europa afkomstig waren.
Hoeren, hulpverleners,
mensen van ministeries
en zetts een enkele
politieagent.
Ik was ingedeeld bij Jan
Visser van de mr. de
Graafstichting en Therese
van der Helm, van de GG
en GD die de workshop
begeleidden.
ledereen stelde zich voor
en vertelde jets over de
situatie in zijn land.
Samen met nag een lers
meisje was ik de enige
hoer in mijn groep.
De rest was bijna allemaal
hulpverlener en uit wat zij
vertelden bleek dat er
nogal wat verschil tussen
al die landen zat.
Na een uur van
aandachtig luisteren
sloten we het
werkgedeette at en
konden we gaan genieten
van een echt Brits maal
(... ) .
Het terrein waar het
congrescentrum zich
beyond was ontzettend
groat. Een soort dorp van
universiteitsgebouwen met
zelfs een pub, die we
natuurlijk goed bekeken

hebben.
Met een tollend hoofd van
al die indrukken zocht ik
die avond vroeg m'n bed
op.
De volgende dag zou
geheel uit workshops
bestaan. We hebben het
voomamelijk over aile
verschillen gehad. In
Malta kun je dus bijna niet
aan condooms komen.
Het is een ontzettend
katholiek land. Je kunt
zelfs gearresteerd worden
als je met condooms op
zak loopt.
En in Turki.ie worden
prostitu8es verpJicht op
HIV getest. Ben je
negatief dan krijg je een
soort certificaat waarop
staat dat je mag werken!
Na een heIe dag van
luisteren en vooral
uitleggen over de Rode
Draad werden we 's
avonds verwacht op het
stadhuis. Er was een
receptie ter ere van het
congres.
Daarna was er aansluitend
een diner maar Margot en
ik besloten daar niet naar
toe te gaan omdat we de
hoerenbuurt van
Edinburgh wilden
bekijken.
Onderweg kwamen we
een prostitue tegen die
ons naar een pub bracht
waar vee I hoeren
kwamen.

Ik had 'm aardig zitten
van die gratis whisky op
de receptie en ging
steeds makkelijker engels
praten. Oat kwarn goed
uit want we spraken
verschillende hoeren die
ons vertelden hoe het is
om in Schotland te
werken.
Het nachtleven van
Edinburgh is niet echt
bruisend maar we hebben
er tach een leuke avond
gehad en zagen ons bed
niet eerder dan 3.00 uur.
De volgende dag bleken
we njet de enigen te zijn
die een kater hadden...
Ik nam deel aan een
workshop ever sex,
gezondheid en drugs.
Oak daar waren de
verschillen tussen de
landen duidelijk aanwezig.

Na de lunch was er een
workshop over het
opstarten van
belangenverenig ingen
voor hoeren. Er werd ons
natuurJijk veel gevraagd.
De Rode Draad is een
heel goed voorbeeld van
ean zelfhulp organisatie.
Wij hebben immers geen
hulpverleners die de zaak
draaiende houden, maar
hoeren (zoals het hoart).
De dag eindigde rnet de
afsluiting van het congres.
Er was '5 avonds nog wei
een meeting voor aile
heeren waar heel wat
goede dingen uit
kwamen.
B. v dat er volgende keer
een heerenmeeting vooraf
is. Er waren namelijk
zoveel mensen dat je niet

wist wie een prostituee
was en wie niet. Ais je dat
van tevoren weet, weet je
waar je ondersteuning van
elkaar kunt krijgen. Er
waren meiden bij die nog
niet eerder in het
openbaar verteld hadden
dat ze als hoer werkten,
en als je dat dan in zo'n
grote groep moet doen...
AI met al was het een leuk
en interessant congres, en
zoals jullie kunnen zien
zijn we heelhuids op
Schiphol aangekemen!
Marianne

(P. S. bij de knipsels zit
oOk neg een artikeltje
over dit congres)

EUROPEES SYMPOSIUM OVER DE GEZONDHEIDSZORG IN DE SEX-INDUSTRIE
28-30 JULI 1994

Oit voorjaar hoorde ik voor het eerst dat er een congres georganiseerd zou worden in
Edinburg over de gezondheidszorg in de sexindustrie. Natuurlijk leek het ons interessant
om hieraan deel te nemen maar de beperking van menskracht en middelen deed ons
besluiten onze beurt voorbij te laten gaan. Jammer maar helaas. Een extra verrassing
dus, toen wij eind juli gebeld werden met het verzoek om toch te kamen en dat er voor
de reiskosten voor twee personen subsidie was gevonden. Hoera, een symposium met,
in plaats van over hoeren.
Veel vluchten waren al volgeboekt op de avond
voor het symposium waardoor we pas op de
eerste middag arriveerde op het universitci1s
terrain. Een aantal inloidingen hebben we
daardoor moeten missen maar we waren ruim
op tijd om ingedeold te worden bij de

verschillende werkgroElpen. Zo'n 120 mensen
moesten in kleinere groepen worden ingedeeld
zodat er ook echt gewerkt kon worden.
ledereen kreeg een handige map mel daarin
sen plattegrond van het terrain zadat je niet
lOU verdwalen maar ook pennen, papier en de

zogeheten syllabus, sen boekje met aile
belangrijke diseussiepunten voor de komende
dagen. Marianne ging naar een werkgroep voor
beginnende projecten en ik kwarn terecht bij de
gevestigde organisaties.
AI snel bleek dat ik behoorlijk mazzel had want
in mijn groep waren opvallend veel
prostitue(e)s vertegenwoordigd (zo'n 40%).
De andere deelnemers waren voornamelijk
artsen en sociaal-verpleegkundigen. Na het
rondje voolStellen werd er €len inventarisatie
gcmaakt van de positie van de hoomn in de
verschillende Europese landen. Spanje,
FranKrijk en Italie waren in mijn groep niet
vertegenwoordigd dus daarover geen nieuws.
In Scandinavie is de situatie in de
verschillende landen vrijwel identiek. Prostitutie
is er verboden maar word! gedoogd zoals in de
meeste landen. De 9rootste groep hoeren werkt
op zeer onzichtbare plekken in sauna's,
massagesalons en priVE!. Meastal werken ar
maar €len paar hoeren per w€lrkplak zodat men
amper doorheeft dat ar €len bordee! gevestigd
;s in €len woonwijl<. 20lang er geen sprake is
van ovarlast is er prima to werken.
Vervelender wordt het als je op straat werkt.
Straatprostitutie wordt in aHe Europese landen
in verband gebracht met
verslavingsproblematiek gezien het grote aantal
verslaafden wat in deze sector werkzaam is.
Ook in Scandinavie worden zij ve~aagd en
opgepakt. In Noorwegen krijgen prostitue(e)s
die HIV-geinfecteerd zijn huisarrest opgelegd.
Wanneer 2:ij deze maatregel overtraden worden
zij opgesloten. Er zij veel protesten geweest
tegen dele wetgeving maar dat heeft niets
geholpen. De afgelopen jaren zijn er veel
Thaise en Filippijnse prostitue(e)s in
Scandinavia komen werken. Oost-Europese
hoeren nemen sterk in aantal toe en er is veel
ongerustheid over deze migratiestromen.
.
Gelukkig worden hoersn mondiger en beginnen
zieh te organiseron in verschillende grote
steelen.
In lerland is de situatie de laat5te jaron aan het
veranderen. Vroeger waren er moeilijk
condooms te krijgen maar verder werd je met
rust gelaten. Nu kun je overal condooms krijgen
maar is de politie veeI actiever in het opjagen
en arresteren van prostitue(e)s. De condooms
die je bij je draagt worden als bewijsmateriaal

van je ontuchtige activiteiten beschouwd. Je
kunt bij de tweede arrestatie een stral van 3 tot
6 maanden bajes riskeren waardoor steeds
meer hoeren een pooier huren om op tijd
gewaarschuwd te worden als de smeris in
aantocht i~. Dit kost ze een hoop geld terwijl de
meeste hoeren al moeite genoeg hebben om te
overleven.
In Engeland en Schotland is de sitlJstie
vergelijkbaar. Sauna's, mflssagesalons, prive
en escortwerk foijn daar favoriet. Natuurlijk word
ook hier straatprostitutie gezien als zondebok.
Binnen de bedrijven heb je weinig last van de
politie maar op straat ben je erg kwetsbaar. De
laatste tijd worden straathoeren in veel steden
oak lastiggevallen en geintimideerd door
knokploegen van buurtbewoners die de
verpaupering van hun buurt zat zijn. Hierdoar
zijn vee I wijken te gevaarlijk geworden om te
werken.
De migratiestromen worden niet aileen
veroorzaakt door buitenlandse prostitue(e)s.
Ook de lokals hoeren proberen het iedere paar
weken in een andere stad. 20lang je ergans
nieuw bent val! ar wat to verdienen. Het
regelen van tijde/ijko woon- en werkplckken is
een lucratieve handel geworden zodat ook hier
de pooierij nog toekomstperspectieven heet!.
Verder seoort het druggebnJlk (crack) hoog in
do prostitutie waardoor de problemen de pan
rijzen.
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Duitsland zou Duitsland niet zijn als oak de
prostitutie niet grundlieh georgan;seerd ZOU zijn
door de overheid. Prostitutie is or legaal maar.
mag niet door derden georganiseerd worden
zoals bij ons in clubs bijvoorbeeld. Aileen het
"g€llegenheid gaven tot" is toegestaan dus er
zijn wei (staats)bordelen, sauna's en
massagesalons maar de prostitUf3(e) werkt
zelfstandig en betaald belasting via het
huursysteem. ledere week verplieht naar de
dokter want zonder gezondheidsverklaring mag
er niet ge-sexarbeitet worden. In de meeste
grote steden zijn hoerenorganisaties die 2 x per
jaar in een landelijk congres bij elkaar komen.
De Belgische omstandigheden lijken op onze
situatie. In een aantal steden zijn raambordeJen
gevestigd en verder wordt er in clubs,
privehuizen en de escort gewerkt. Aile hoeren
moeten een door de gemeente vastgesteld

belastingtarief betalen waar zij niets voor
terugkrijgen. Ziektekosten zijn er niet te
verzekeren en regelmatig worden je papiercn
door de politie gecontroleerd waarbij de hoeren
met een kleurtje "verdacht" worden van
illegaliteit en dus vaker lastiggevatlen worden
dan hun wittere 00Ilega'5. Voor de belasting
heet je "dicll$ter" waardoor het stigma op
prostitutie een beetje wegvalt. In de
weekeinden komen er veel hoeren uit Frankrijk
over en verder zijn er veeI hoeren uit Azie,
Zuid-Amerika en de Iaatste tijd ook uit Oost
Europa.
Naar de Nederlandse situatie wordt altijd aan
beetje opgekeken omdat iedereen denkt dat het
hier legaal is en dat er geen tahoe rust op
prostitutie. Nadat ik de mensen uit hun droom
heb geholpen kunnen we aan de slag.
Ondanks de verschillen blijken er ook opvallend
veel overeenkomsten te zijn in de diverse
landen. Straathoeren zijn overal het pispaaltje
en zolang je jezelf onzichtbaar maakt wordt je
met rust gelaten. De onzk:htbaarheid betakent
dan weI dat je ook moeilijk te vinden bent voor
hulpverleners en voorlichters. Het kennisniveau
over Sexueel Overdraagbare Aandoeningen
(SOA) is behoorlijk hoog onder prostitue(e)s en
er wordt dus in de meeste gevallen veilig
gowerkt waardoor de cijiers van HIV
geinfecteerden in de prostitutie laag is maar er
is voldoende reden om alert te blijven. De
drugsproblemen spelen aen rol in de fysieke
weerbaarheid van hoeran maar ook
vrouwenhandel an gedwongen prostitutie
blijven aen groot probleam. Homofobie in de
meeste Europese landen maken dat ar een
groot tabee rust op jongensprostitutie waardoor
de werkomstandigheden van deze groep
ho~ren zeer slecht is. Minderjarigen zijn oak
een belangrijke en veelal onzichtbare groep
waardoar de rneestc informatie niet bij hen
terecht komt.
Aileen verspreiden van folders is niet
voldoende om daadwerkelijke
gedragsveranderingen te bewerkstelligen. De
meeste hoeren hebben meer informatie nodig

die aansluit bij hun leefwereld. Hoeren willen
slechts zelden aangesproken worden als
prostitue(e). Lievar ontvangen zij informatie die
gericht is op vrouwen in het algemeen , op
mannen die sexuele contacten met mannen
habben, ongeacht of zij zichzelf homo of hetaro
noemen. Transsexuelen worden ook Iiever
aangesproken op hun trurlssexualiteit dan op
hun eventuele prostitutieaktiviteiten.
De eindconclusie van dit symposium was
overduidelijk. De enige manier om de
(tysieke)positie van hoeren te verbeteren is
emancipatie. Hoeren en hu Ipverleners moeten
leren om prostitutie als werk te benaderen en
niet langer als identiteit beschouwen.
Hulpverlening san prostitue(e)s is vaak
betuttelend en maakt hoeren onmondig. Er
zouden meer (ex)-hoeren ingezet moeten
worden bij voorlichtings-activiteiten en
ontwikkelen van materiaal omdat zij deel vit
maken van dezelfde cuttuur en daardoor
dezelfde "taal" spreken.
Verder is het noodzakelijk om het Europese
prostitutiebeleid te blijven beinvloeden. Te vaak
worden er regels gemaakt die hoeren
kwetsbaarder maken dan zij louden hoeven
zijn. Helaas is dit €len ingewikkelde taak voor
de meeste gezondheidswerkers omdat oak zij
vaak op veel onbegrip stuiten binnen hun
($Oms zeer conservatieve) instellingen.
Allijkt ieder congres een opsomming van
treurige feiten, is het uitwisselen van ervaringen
toch een inspirerende manier om openingen
voor de toekomst te ontdekken. Dat
gezondheidszorg aan prostitue(e)s meer is dan
009 hebben voor ons "kruisgebied" werd dit
symposium veor iedereen duidelijk en dat is
iets wat mij wat tien jaar geleden nog
onmogelijk leek. Het zijn kleine stapjes vooruit
maar we gaan de goede kant op!
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