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De keuze is aan jou, wat wil je doen met je leven. Een beroep kiezen is niet makkelijk
en geld hebben we allemaal nodig. Oak de prostitutie in gaan is een keus die je maakt
(of niet?). Ais je die keus hebt gemaakt voigt er aen plezierige tijd. Je hebt snel geld en
doet veel mensenkennis op. Maar natuurlijk is het oak niet makkelijk doordat de
buitenwereld het scheldwoord hoer heeft uitgevonden. Hoer zijn is een prachtig beroep,
je maakt een hoop mee waarop mensen vaak jaloers zijn (en ook op je geld natuurlijk).
Ik ben trots op mijn hoeretijd. Ik vind dat het onterecht is dat het woord hoer gedegradeert
is tot scheldwoord en het laagste van het laagste. Want dat is zeker niet waar. Het zou
meer gewaardeerd moeten worden en men ZOU zich er meer van bewust moeten worden
dat het een noodzakelijk beroep is. De wereld kan niet zander; net als de bakker, de
slager en de loodgieter is een hoer niet meer weg te denken. De hoer achter het raam,
de hoer in een club, de hoer achter het centraal of bij het bruggetje. We zijn d'r en het
is tach fantastisch dat het bestaat ? Hoer : aileen het woord is in de verkeerde context
geplaatst of terecht gekomen. Daar willen wij, hoeren, toch niet aan mee werken ? Ik ben
trots op mezelf en de keuze die ik heb gemaakt. Oat laat ik niet de grond in boren zodat
mensen misbruik van me kunnen maken. Wantdat is het : men trapt je, jij voelt je
schuldig en zij kunnen misbruik van je maken. Nee, ik vind we kunnen trots zjjn op het
beroep hoer en we laten ons onze trots tach zeker niet afnemen?

EVEN VOORSTELLEN...
Halla lezeressen en lezers, mijn na8m is lucie van Mens. Sinds augustus 1994
werk ik bij de Stlchting soa-bestrijding als Jandelijk coordinator van de preventie
van soa en aids in de prostitutie.
De Stichting soa-bestrijding houdt zich niet aileen met de prostitutie bezig, maar richt zich
op uiteenlopende (groepen van) mensen zoals bijvoorbeeld het algemene publiek dat
wordt bereikt via campagnes - ik vrij veilig, of vrij niet - in diverse media. Oak zijn er
veel activiteiten voar jongeren waarvoor voorlichtingsmaterialen worden gemaakt die
onder meer op scholen worden gebruikt.
Naast mezelf bestaat het prostitutieteam van de Stichting soa-bestrijding uit Caroline
Keiren en Rudie van den Berg. We werken aile drie part-time.
Kort samengevat is het doel van ons werk am de verspreiding van seksueel
overdraagbare aandoeningen in de prostitutie tegen te gaan. We ontwikkelen daarvoor
voorlichtingsmaterialen met informatie over soa, safe sex en hygiene die onder meer door
GGD's worden verspreid. Omdat het aantal migranten in de prostitutie hoog is, maken
we niet aileen nederlandse brochures en folders, maar oak in andere talen zoals Spaans,
Duits, Frans, Engels, Russisch, Pools, Tsjechisch enzovoort. Een deel van het
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voorlichtingsmateriaal is geschreven in directe samenwerking met prostituees. AI het
materiaal wordt, voor het wordt uitgegeven, uitgebreid becommentarieerd door prostituees.
Daarnaast ontwikkelen we 'methodieken' waarvan we denken dat prostituees daarmee
beter worden bereikt door voorlichters. Oak weer met het oog op het grote aantal migran
ten bijvoorbeeld die door de taalbarriere en het cultuurverschil nogal eens slecht worden
bereikt door Nederlandse voorlichters, trainden wij het afgelopen jaar rond de vijfentwintig
vrouwen uit Latijns Amerika en de voarmalige oostbloklanden in het geven van vQorlichting
over soa en safe sex. Zij bezoeken samen met sociaal verpleegkundigen van GGD's in
verschillende steden prostituees in clubs en privehuizen en aehter de ramen om hen
informatie te geven over condoomgebruik, dokterscontrole en dergelijke. Een deel van
deze vro~n heeft zeit ervaring in de prostitutie hetgeen natuurlijk een groot voordeel is
omdat zij vveten met wat voor soart vragen prostituees kunnen zitten en daarop in kunnen
spalen.
Natuurlijk kun je je afvragen of al die voorlichting gericht op de prostitutie eigenlijk wei
nodig is. Prostituees immers zijn specialisten op het gebied van de seks en waar het gaat
am allerlei veilige sekstechnieken kunnen voorlichters soms meer van prostituees leran
dan andersom. Daamaast is het condoomgebruik in de prostitutie hoog. Gelukkig en ook •
terecht worden prostituees niet meer als 'bron van geslaehtsziekten' gezien, zoals in het
verleden maar al te vaak gebeurde Het grootste deel van de soa is het gevolg van
onveilig seksueel contact dat niets van doen heeft met de betaalde seks. Toch komt een
relatief groat deel van de soa \AIel voart uit prostitutiecontacten: op plaatsen waar een vorm
van registratie bestaat (die overigens anoniem is) zoals op soa-poliklinieken blijkt dat tien
procent van de soa 'NOrdt geconstateerd onder prostituees en tien procent onder klanten.
Prostitutie is een Yak waarbij altijd een zeker risieo op soa blijft bestaan. Het aantal
seksuele contacten is hoag en de kans dat er iets
mis gaat ~ bijvoorbeeld een klapper - is altijd
aanwezig. Goede informatie over wat te doen in
zulke gevallen is nodig. Daarbij komt dat de door
stroom in de prostitutie groot is. Er stappen vrouwen
en mannen uit het yak en er komen steeds weer
nieuwe bij. Zeker nieuwe en daardaor minder
ervaren prostituees moeten steeds 'Neer informatie
kunnen krijgen.
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Voordat ik bij de Stichting soa-besbijding V>Jerkte,
deed ik een paar jaar onderzoek naar de organisatie
van de prostiMieYwereld. Met de constatering dat die
'Nereid in vergetijking met andere commerciele
dienstverlenende sedoren vreemd is georganiseerd
en dat de machtsverhoudtngen over het algemeen
scheef zjjn, vertel ik waarschijnlijk niets nieuws. In
verschillende dingen die ik hierover schreef, was ik
nogal eens kritisch tegenover de ral van de

hulpverlening en de soa-bestrijding. Geen enkele commerciele sector krijgt zoveel
aandacht van de 'softe sector' en prostituees hebben het meeste baat bij erkenning van
hun yak en versteviging van hun positie ten opzichte van klanten, exploitanten en samen
leving in het geheel. De soa~bestrijding is daar ook bij gebaat, want een geemancipeerde
prostituee die in vrijheid werkt en haar eigen keuzes maakt, zal zichzelf niet zomaar
blootstellen aan nsico's op het gebied van haar gezondheid.
Ondanks - of misschien dankzij - deze opvattingen zie ik mijn werk als een uitdaging. Ik
probeer de soa-bestrijding, hoe beperkt mijn mogelijkheden daartoe soms ook zijn, zovael
mogelijk in te bedden in aandacht voor verbetering van de positie van prostituees. Op het
moment dat het prostitutieteam van de Stichting soa-bestrijding haar werk voar een groot
deel kan afbouwen, is er op dat gebied vooruitgang geboekt. Ais in de prostitutie (vrijwel)
geen soa maer voorkomen, is dat een signaal dat ook wanvemoudingen binnen de sector
tot het verleden behoren en dat er geen prostituees mear zijn die onder druk van wie dan
ook gezondheidsrisico's lopen.
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