
nen die a,m de rnacht zijn is voorge

steld is het vervolgen, arresteren en 

afpersen van de sexwerksters. Wij 

vrezell dat deze aanval het kleine 

bectie dat we bereikt hebben, zal 
schadcn, juist nu het aamal prosti

tutes, ondanks alles, sne] aan het 

roencmen is, zelfs ill het extreme, 
m.n. met kinderen en bejaarde 

vrouwen. Vaodaar dat wij onze 

uiterste best doen om begin 1993 
een Nationale Bijeellkomst te orga

niseren waar we strategieen wJlen 
kunnen bepalen voor de toekomst. 

Oak wHen we proheren Wat do..:u

menta tie te sturen die eCIl rJuldeli jkcr 

beeld geeft vall de situatic in ons 

land voor wat bcrreft de prostitutie 

en de sexwerkstcrs. 

Wij hopen dat deze eerste nogal uit

gebrcidc brief het begin zal zijn van 

een rdatic die Jloodzakclijk is om de 

strijd van de sexwerkersters op inter
natiOllaal niveau voon te kl.lnncn 
7,cttcn. 

M.ct vriendelijke graet, 

Marta Marchan 
Angelita Abad 
Aigemeen secretaresse 
Penningmeesler 

V Olgens de Duitse organisatie Terre des Femmes, die 
opkomt voor de rechten van vrOllwen, zijn in Ivlyall

mar (Birma) in de afgelopen maanden 25 aan aids lijden
de prostituees met cyaankali-injeclies gedooe!. 
Myanmarese veiligheidsagenten lOuden hiervoor vcr
amwoordelijk zijn geweest. Zij zouden de vrouwen en 
meisjes hebbell gevolgd en opgespoord, nadat zij VJouit 
Thaise bordelen terug waren gesruurd naM de .\1yan
marese dorpell waar ze vandaan kwamen. 
De organisatie haseert haar beschuldiging op persbe
richten in Thailand en op illformatie van de in "Bangkok 
gevestigde 'Oecumenische Coalitie voor Derde \X!ereld 
Toerisrne.' Volgens Terre des Femmes gaat het in de 
meeste gevaJlen om meisies en vroll\ven die in bordelen in 
de Zllidtllaise stad Ranong gewerkt hebben en daar ge
dwongen zijn gcweest tot het bedrijven van geslachtsver
kcer zundel' condoom. 

ui! bef Nieuwe Land 24-07-91 

D e VI'OUW die ma'll1dagmorgen dood ill her bos op de 
Schrieversheide in Heerlen werk gevondcn, is cen 

32·jarige Duitse hero·llleprosmuce. Van de dadel' ont
brcekt nog ieder spoor. 
Het slflehroffer were! herkeI\d door twee poJiti(:mcnsen .• 
die de vrouw zondagrnorgen llOg geeontrolcerd h'lddcn 
bi; her NS-station in Heerlen. Her reeherche-bijsrandsle
a III dat de )lloord onderzoekt, kwam tijdens her buurtol1
derwck lJl de omgeving van de vindplaats van het hik TOt 
de oilldekking dat zondagavond drie auto's op de pa r 

keerplaats bij de Stcrrenwachr hebben gestaan. 
Het lJjk van de vrouw ,verd maandagrnorgen door cen 
voorbijganger onder de struiken langs een wandelpad blj 
de Schaapskooiweg op de Schnevershcide gevonden. fers 
Vc·rdccop' yond de politie cen afgcsncden oor va n het 
slach to ffer, 
Ha:lf idenritcil is nog niet bekend gemaakr omdat giste
ren de famihe nog Illct op de hoogte was gesteld. 

MIt de Tdegrt1a( 24-01-92 

I n een bordeel aan de Ouele Nieuwstraar is gisteren een 
29-jilrigc Du irse prosrituee dood aa ngetroffen. Zij is, 

volgens de politie, overleden als gevolg Vl'lrL slagen op her 
hook!. Collega's vonden gistcnniddag het ontzieldc li
cha:lm van de vrouw. 

uil het J'aroo( 4-97. 

I n de Gdcenbeek in Ilet:rkn is het sroffelijk overschor 
gevondrJl van een oTlbckendc vrouw van omstreeks 25 

jaar. De plek waar de vrouw is gevonden Staat bekend als 
een 10"::<1 ti e voor heroineprosti [uees. 

uit het Parool 01·0S-92 

De 20-jarige prosrituec S. Schenkcls lIit Eindhoven is 
afgelopen Ilacht in de Phannacicsrra:l.t 111 Den Bosch 

doodgesehorcn. [n verband daarmec is de ex-vriend van 
her slachloffer, een 43-jarigt Eindhovenaar, aangchou
den. 

/-lil Courallf NieHWS lJ/d Dog 23-07-92 

Begin decemhcr1992 is op een L<llrrdagnacht een Gha
nese prostiruee mer messrekclI om her leven gebracht. 

Zij werkre in een bordecl op de Achterdam in Alkmaar. 
fen van de vermoedclijke daders werd op de zondag
ochtend daarna a;lngehouden. Twee andere mannen. 7.ijn 
enkele dagen bIer gearresteerd. Er wordt rekening ge
houden met een chantilgezaak. Dc vrollW heeft drie we
ken voordat ze vermoord werd duizend gulden moeten 
afsraan aan onbekenden. Dc hwtsre tijd probeert cen 
groep jongCl'en in Alkmaar de vrouwen die daar werken 
re chanterell. De Ghanese vrouw was legaal in ~eder· 

land. 
De raambordelen aan de Achtel dam zijn aallgcsloten OJ) 

een cclltraal alarm systeem. In iedere kamer is een knop 
die in nood gebruikt kan worden, HeJaas h1ijkr het bevei
ligingssysteem dus niet tc werken. 
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