
Acties op De Wallen.
 
Door. Vicky en Q 

De laatste tijd was het weer raak in 
Amsterdam. De politie was druk bezig 
illegalen op te pakken en de filmploegen 
stonden bij de Rode Draad in de file. Ook 
wil Noordholt illegalen van de tippelzone 
weren. Burgemeester Patijn is het daar 
weer niet mee eens. Op de Theemsweg 
zouden wantoestanden heersen zoals 
vrouwen die op straat met mekaar 
vachten. Maar voor zover wij weten rollen 
vooral Noordholt en Patijn vechtend over 
straat. Het blijft niet beperkt tot 
Amsterdam. Binnenkort wordt ook Den 
Haag schoongeveegd. 

ledereen weet dat een opjaagbeleid 
weinig zoden aan de dijk zet. Aileen 
criminelen die vrouwen valse paspoorten 
verkopen en andere onbetrouwbare 
beschermers spinnen er garen bij. 
Niemand heeft er baat bij dat 
buitenlandse vrouwen lage prijzen 
moeten vragen om tach nog wat geld te 
vangen voordat ze worden uitgewezen. 
Wij vinden dat iedere prostituee, 
buitenlands of niet, als zelfstandige moet 
kunnen werken, zonder afhankelijk te zijn 
van anderen. Pas dan kun je wat doen 
aan de verloedering van de 
prostitutiemarkt. Buitenlandse vrouwen 
moeten niet goedkoper zijn, niet voor de 
klant en niet voer de exploitant. 
Wij zijn erop tegen dat de gemeente 
exploitanten als bazen beschouwt die 
vrouwen 'in dienst hebben' en daarom 
hun papieren moeten controleren. Oat 
maakt de vrouwen veel te afhankelijk van 
de verhuurders. Aam de andere kant 
moeten de exploitanten dan ook sociale 
lasten gaan betaten maar daar dwingt de 
gemeenten hen niet toe. Wij horen 
bijvoorbeeJd dat vrouwen in bepaalde 
raamprostitutiegebieden smeergelden 
moeten betalen om maar te mogen 
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werken. 
Raamverhuurders klagen luidkeels over 
leegstand. Maar dat is hun eigen schuld. 
Ze vertimmeren zelf hun hakjes tot 
legbatterijen en bieden ze dan voar veel 
ta hoge prijzen te huur aan. Dan durven 
ze ook nog te beweren dat die bestemd 
moeten worden veor buitenlandse 
vrouwen omdat klanten exotische 
schonen willen in plaats van magere 
witte meiden. (Oat geluid kwam uit Den 
Haag). We zijn allemaal exotische 
schoonheden. Maar zowel klanten als 
bazen geven vooral de voorkeur aan die 
exotische schoonheden die onder druk 
staan om veel geld voor hun nood
lijdende families en schuldeisers te 
verdienen. 
Daar komt nog bij dat deze vrouwen dus 
geen kant opkunnen. Ze durven niet 
meer naar de politie om aangifte te doen 
van onderdrukking of vrouwenhandel 
omdat de politie de zelfde instantie is, die 
ze ook het land uit kan zetten. 
Helaas zijn deze vrouwen steeds de 
dupe en blijven de exploitantan en 
zwendelaren buiten schot. 
De acties van de politie leiden ook tot 
een grote doorstroom naar het 
ondergrondse circuit, daar waar de 
werkomstandigheden aileen maar slecht 
zijn en de invloed van de criminele 
zwendelaar aileen maar groter wordt. 
Zolang deze vrouwen ontzichtbaar zijn 
kunnen we steeds moeilijker een einde 
maken aan de invloedrijke handelaren 
,onbetrouwbare beschermers en 
smeergeldlustige exploitanten. 


