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Lieve <:ollega's,

Sinds '1982, bet jaar waarin wij een
organisatie zijn geworden, hebben
we aJ cont~ct mn jullie willen opne
men. Uitcindclijk
is dolt gel ukr, 1l1aar om de een of an
dere reden bleck de relatie niet
vruchrhaar.
Nu willen wij OilS, gebrliikmakcnd
van onze vriendschap mer collega
Tatiana Cordero, die regenwoordig
in Europa woom, opnieuw presente
ren aan her Comin;; mer cen hartelij
ke gl'Oct, in de hoop dat we, lIircin
dclijl< dec! kunnen gaan llitmakcn
va n de inrerna tlO n<lle orga n isa rie
van sexwerkstcrs in de srrijd YOOT
oIlze reehren.
Zoa Is we al fH~bben vermekl, is O1l7.e
orgilnisatie opgerichl in 19S2, als
lOerste organisatie van dit soon in
Equador. In 1987 hebben we rechts
persoonlijkheiJ verkregen, maar we
hcbben onze pioniersgeest behou
den. OilS kanroor is in Machala, de
hooldsrCld YO'ln de Provineie EI Oro,
in her widen van Eqllador. Het is
een streek met ongevecr 480.000 in·
\\loners, rijk aan Lwdbouw- en
veereeltprodukten (bananen, koffie,
maar ook gamalen, erc.}. De rijk
dom is echter in de handen I'an
weinigell, rerwijl het grootste decl
van de bevoJking vecht tegen armoe
de en ellendc. Ellendigc toestanden
als werkloosheid, ondcrvoeding, an
alJahetisme, socia;J1 gewdd, etc. etc.,
zijn her zichtbare deel van onze da
gelijkse werke!ijkheid. Hiermee sa
menhangend is de discriminatie van
vrollwen ook cen dagelijks voorko
mend iers, gerechrvaardigd door
gewoonren en gebruiken, ideologic
en wetgeving. Op onze schouders
rust her volle gewichr van de crisis
en, in die nadelige en hope/oze so
eiale positie, hebben wij moeten
aanvaarden dar wij het hoofd van de
huishouding zijn, en dus
verantwoordeJijk voor ons eigcn
levensonderhoud, dO'lt van om:e
kinderen en dOlt van andere familie
leden.
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Wij, de sexwerksrers van ElOra,
hebbcn ons georganiseerd in de 14
kantons, op ;::ock na<l r wederzijdse
sreun, uir :t.elfverdediging en mer de
wil om tc smjdtn voor onze rechee
<lIs vrouwen en menselijke wezens.
Tot op heden bebhen we solidari
leitsacrics gevoerd samen met onze
collcga's; deze aeries hadden een
eooperatief karakter en hadden de
bevol'dering of het herstel van de
volgende achttrgchlevcn gebieden
tOt doel: Onderwijs ell voorlichting,
kred itt fac il itei ten, beroepsonderwijs..
erc. AI dele aeries hchhell we op ei
gen krachr gerealiseerd, en we zijn CI
in geslaagd de nict a Itijd even grote
steun van enkele Staarsorganen te
verwerven (Volksgezondheid,
Onderwijs, Sociaal Wclzijn).
Olne bdangrijksre stl:ijd l;'lg op her
gebied van de hcersende WJIltoe
standen hij de politie ell vall de ex
ploitatie door de bordeel- en c1ubei
genarell. In J98~ hebben we een
sta king uitgcroepen die nariona lc:
aandacht trok. Her was cen ~L1cces
volle strijd dlc ons bekendheid gaf
en die de mogclijkheid schiep een
eindc te makcn aan de gcinsti
tutionaliscerdt willekcur, cxploitacie
en gcweld.
Maar de strijd was vooral cen be
moedigcllde erv;=Jring omdat daar
door mogelijk wcrd dat ;)ndeJc
sexwerksters in dit land llaaf OilS t
kwamcn en besloten om ons Yoor
beeld van organiseren te yolgen. Nu
zijn er belangenorganisaties in de
voorTlaamste provincies in ons land.
Hel ZOli echter onjnisr zijll re zeggen
dar wij geen problemen meer heb
ben. Die blijven bestaan in een
maar~chappij die volstrekt regen er
kenning is van de prostitute als
vrollW of, nog crger, als werk
neemster. Op dir moment is er in
Eqllador een sterke opkomsr van een
:leer con~erv<ltieve en neolibcrale SI
raming. Her eerste dar door diege

