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l~erel1aan 82~ 3135 KT Vlaardingen 

De ~erkgroep rrostitutie Afdeli~g Rijnmond is van mening,
 
dat prostitutie als een beroep dient te worden erkend,
 
met alle rechten en verv1ichtingen, die daarmede verband
 
houden, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, beroe~s 

bescherming, vestigingseisen e.d.
 
Hierdoor worden de artikelen 250bis en 432 ~etboek van
 
Strafrecht overbodig.
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J)e Werkgroep vindt, dat de verandering van de zedeli,ike 
normen, het bestaan va.n sexclubs e.d. wijzen iI:. do rich

ing van een noodzakelijke legalisatie. De arbeidsv<.::rhou
lngen in de prestitutie diBnen te worden onderk~nd en 

erkend. 
Het van overheidswege insterlen of bevorderen van eros
centra in speciaal aan te wijzen lokaties betekenen 
isolering van de prostitu~e uit de maatschappij. Dcze 
politiek betekent een ernstige discriminatie van de pros
titu~e en lost niets op aan de ~rablemen in de wijken. 
De Werkgroep vindt de gang van zaken zoals in hotterdam 
funest veor de bewustwording van de ~rostituees ~n voar 
de emancipatie. Immers discriminatie is weI het grootste 
prob1eem; de ~rostitu~es kunnen er daar~oor niet voar 
uitkomen, dat zij dit werk doen. Dit is frustrerend en 
belemmert, dat ~ij in aktie komen voor hun rechten. 
Wij'willen de mondigheid van de vrostit~ees stimularen 
door hen te laten merken, dat er groepen in de sarnen 
leving zijn, die hen weI accepteren en die met hen willen 
samenwerken veor meer rechten. 
~ij vinden, dat prostit~ees~die dat ~illeng hun beroep 
in aIle vrijheid moeten kunnen kiezen en uitoefenen. 
r-;OT11m i D:~t) vi noetl Ju~.:t__~£~.~G-.:-vt-i. tu-t4--e--d00r
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geweld of verleiding dien~ te worden bestreden, evenals 
prostitutie door drugverslaving of geldnood. 
In het bi~zcnder cient de jeugdprosti~utie te worden be
streden. het is de overtuiging van de ~erkgroep, dat dit 
beter zal lukken als vrostitutie wordt geaccepteerd en 
niet meer als ontueht wordt besehouwd. ~rostitutie komt 
daardoor uit de sfeer van criminaliteit. 

Vooral dient ar een beleid te komen gericht op meer 
mogelijkheden voor vrouwen'orn andere werkzaamheden tB 
kiezen, zoals betere opleiding, cr~ches, overblijf~oge
lijkheden op school, betere beroepskeuze. 

Jongeren van 12 jaar en,.oUdt~~Ongensals meisjes 
worden daadwerkelijk met hef prostitutie~robleem gecon
fronteerd. Wij hebben de taak jongeren voor te lichten 
over het· feit van de commerci~le sexualiteit, waarbij de 
geslachtsdaad als ~en consum~tie-artikel over de toon
bank kan worden gekocht, zoals een paar sehoenen of cen 
borrel. 
OfcWit de manier is, waaroy sexualiteit moet worden he
leefd, is uiteindelijk ieders vrije keuze. Of jongeren 
tot pro~;titutie komen hangt \TIede af van het gedr r 

voorbeeld van YQIW~$~enen.~rostitutie.is 
samenleving. ~r zijn 20.000 prostituees 
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5 
een op de vijf mannen maakt gebruik van prostitutie. Sexclubs 
zijn een normaal verschijnsel. rrostitutie vloeit voort uit 
deze maatschappij, die aan mannen,toestaat, wat zij in vrou 
wen veroordeelt. Prostituees zijnVgevallerfvrouwen maar 
prostituanten (hoerenlopers) zijn "echte" mannen. b.r is sprake 
van een dutbele moraal en van discriminatie van de vrouw en 
in de prostitutie en in de sexualiteit zelf. 

e ~amenvatting van het standpunt van de Werkgroep Prostitutie 
~ng Rijnmond is als voIgt: 
ro~itutie is een uitvloeisel van de maatschappij; de ge

volgen dienen door de maatschappij te worden geaccepteerd en 
de problemen opgelost; 
2. De hypocriete houding van overheid en.samenleving moet
 
plaats maken voor een eerlijker beleid en een open gesprek met
 
de prostituees:

3.	 Prostitutie hoort niet thuis onder justitie en zedelijkheids
wetgeving maar onder sociale zaken: 
4.	 Overlast in welke vorm ook moet onder de gewone wetgeving 
worden	 bestreden, zaals oak voor andere takken van bedrijf of
 

~~~-~epasselijk is; ,

5. Afwijzing van-er~s~efr~ra-G.Lcen~ral~satie van de prostitu~e 
en bevordering van decentralisatie en integratie van de pros -_ 
tutie in de samenleving. Ghetto-vorming werktagressie en criml
naliteit in de hand. ten eindeloze verplaatsing van de.prosti 
tutie biedt geen oplossing en schuift de problemen slechts op:
6. Noodzaak van mentaliteitsverandering onder brede lagen van
 
de bevolking, kweken van meer begrip voor funktie en werk van
 
de prostituee; het bespreekbaar maken van het onderwerp en het
 
wegnemen van de taboes, ~ie er op rusten:
 
7. Aanpassing van de wet, ook met betrekking tot prostitutie 
aan de veranderde normen in de samenleving, zoals die ook op 
ander gebied tot stand komen: naaktstranden, abortus, voorbe 
hoedsmiddelen, pornografie e.d. (goede voorlichting ,eehter aan 
jongeren beneden de 16 jaar en bescherming tegen vroegtijdige 
confrontatie met de prostitutie 'zonder voorlichting); 
9. Voorlichting in het algemeen, 'bijv.<.aan ambtenaren, scholen, 
m~atschappelijk werk, prostituees;
9. Begeleiding van hen, die de prostitutie willen verlaten;
 
beroepsvoorlichting aan prostituees (bijv. over juridische,

financiele en hygienische zakenen sociale wetgeving;
 

10. Stimuleren van de bewustwording van prostituees. 
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./ De Werkgr-oep frostitutie Afdeling hijnmond stelt gaarne \.
 

haar standpunten ter discussie en zij wil in gesprek
 
treden met vrouwengroepen en mannengroepen, met politie
~e werkgroepen, gemeenteraden, 1evensbeschouwelijke in -~
 

.ste1lingen, het voortgezet onderwijs en de prostituees.
 
in de hoop daarmede een brede rnaatschappelijke discussie
 
op gang te brengen. Zij neemt deel aan of organiseert
 
~hemadagen, -midd~gen of -avonden. ~ij houdt enqu~tes en
 
~voort besprekingen over het prostitutieprobleem met de
 
bevolking, met de bewoners van~prostitutiebuurten,met
 
de prostituees, met gemeenteraden en zij treedt in
 
kontakt met par1ementsleden en,regeringsinste11ingen In
 
de-fioop bij te kunnen dragen aan de oplossing van het
 
prostitutieprobleem. 
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Vooral ook geeft de werkgroep voorlichting over het feit
 
van de prostitutie op scho1en van het voortgezet onder 

wijs en op vorrningsscholen in het kader van de maatschap

pij1eer, aans1uitend en in samenhang met de sexue1e voo~
 
1ichting.
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over onze werkgroep en een nadere toe
rcnn-n5crp-Onz~4a:Ad~p-untenvipd t U in onze brochure:
 

"Prostitutie ...• een erkendberoepl" 'Franko toezending
 
na ontvangst van f. 2•. 00 op girorekening nr. 432508 ten
 
name van M.J. -Steehouwer, 1~ierel1aan 82, Vlaardingen.
 
3135 KT. Een affiche in 2-kleuren kunt U bestellen door
 
f. 1.50 over te sdhrijven, waarna franko toezending voIgt. 

U kunt ondersteunend lid worden a f. 10.00 per jaar; U 
wordt dan op de hoogte gehouden van onze aktiviteiten. 
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- @ WERKGROEl' l'-ROSTITUTIl:; A}D. RIJNJViOND 

Riet Steehouwer, Lenie Bosselaar, 
Merellaan 8-2, /~'cht.J:aan-462~ -"- ,Vlaardingen, Vlaa .' , 
tel. 010-710458 tel. 010-749390 
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"IN U V"iERD IK GESlViAAD" ' 

Henriette Roland holst 
Van der Schalk 

(uit: Het feest der gedachtenis) 


