PROUD nieuwsbrief

Waar zijn we mee bezig op dit moment:
Belangenbehartiging is niet altijd zichtbaar voor iedereen. We vinden het daarom belangrijk om je
door middel van een nieuwsbrief en regelmatige updates via de website op de hoogte te houden van
ons werk.
De lancering van PROUD in de Yab Yum op 15 februari jl was een groot succes. Via deze link kun je
een filmpje zien van de persconferentie: http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2015/proudgaat-sekswerkers-vertegenwoordigen/
Meerdere dagen per week voeren we overleg met politici, belastingdienst en organisaties die met
sekswerk te maken hebben. Dat overleg gaat op dit moment over de opting-in regeling waarin we
willen zorgen dat de onbelaste onkostenvergoeding voor sekswerkers blijft bestaan en we een
vergelijkbare regeling willen voor de zelfstandigen onder ons. Met locale politici praten we over
wetgeving en overmatige controledrang waar we ons zorgen over maken en de mogelijkheden voor
werkplekken in eigen beheer van sekswerkers. We protesteren tegen het sluiten van steeds meer
werkplekken en met landelijke politici praten we over de moeilijkheden die sekswerkers tegenkomen
bij het aanvragen van verzekeringen (zoals (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid) en bankzaken.
Binnenkort zal de Wrp (wet regulering prostitutie) opnieuw in de Tweede Kamer worden besproken.
Er zijn verschillende zaken die we voor die tijd met politici willen bespreken zoals verlaging van de
BTW of een aangepaste regeling voor sekswerkers en mogelijkheden voor thuiswerk zonder
vergunning.
We zijn nog maar een kleine groep en iedereen doet dit naast zijn of haar werk maar we zullen
binnenkort een begin maken met veldwerk om collega’s in het land op de hoogte te brengen van ons
bestaan en te inventariseren wat er leeft en waar we nodig zijn. Werk je in een bedrijf waarvan je
weet dat we welkom zijn om ons voor te komen stellen, dan horen we dat graag!
Wat we heel erg nodig hebben is jouw input en lidmaatschap! Als lid van PROUD ondersteun je ons
werk en heb je inspraak in de vereniging. Hoewel iedereen binnen de vereniging heeft gewerkt of
nog steeds werkt in de seksbranche en we dus heel goed weten waar het over gaat, hebben we jouw
ervaringen en ideeën ook nodig. We moeten weten wat er leeft om in te kunnen spelen op
gebeurtenissen en veranderingen. Als er iets gebeurd of je wilt iets delen, stuur ons dan alsjeblieft
een mailtje of kom langs!
Elke eerste zondag van de maand tussen 16.00 en 18.00 uur vindt in onze huiskamer de
‘hoerensalon’ plaats. Die wordt georganiseerd door Hadjar, een columnsite van de krant Metro. Zij
wil meewerken aan het bieden van meer duidelijkheid en openheid over ons vak en luisteren naar
wat sekswerkers te melden hebben. Alle sekswerkers zijn daar welkom.
Waar is onze huiskamer?: In het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) aan de Enge Kerksteeg 3 in
Amsterdam (www.pic-amsterdam.com)

