
Nieuws
 
Het goede nieuws is dat De Rode 
Draad niet per I januan 2000 hoefl te 
worden opgehevcn.l:Ict slechte nieuws 
is dat er hard gezocbt moet worden 
naar andere bronnen van fjoancicring. 
Oat is hard nodig, want juist fiU wordt 
er door gemeenten en andere instellin
gen een beroep gedaan op De Rode 
Oraad. Daarom zijn \-'ie projecten aan 
het opzetten in Rotterdam, Groningen 
en in het oosten van het land. 
Als de Eerste Kamer de wetswijzjging 
goedkeurt,wordt prostitutiebeleid voor
namelijk een 7.aak van gemeemepoli

tick. De Vcreniging van Nedcrlandse 
Gemeentcn beseft dit terdege en doet 
nu hatlr best am ambtenaren voor te 
llthlen op regionale bij0enkomsten. De 
Rode Draad was vooral hij de bijeen
komsten in die regio's W<l<'lr lC van plan 
is projecten op k ;;(artcn: Rotterdam en 
:/wol1c. 
Vee! nieuws leverde dat nie( op lJe dis
cussies gingen vooral over 'handha
ving', vrouwenhandel en de vraag of 
gemeenten de vestizing van seksbedrij
ven niet konden ol1lzcilen. Gemakshal
ve was men even vcrzeten dill het ook 

ging om posititieverbetering voor pros

tituees. Op het laatste moment mochlr.n 

wij dat nog even aanroeren. Op 3 juni 

vcrgadert de Rotterdamse gemeente

raad over het prostitutjebeleid. De 

Rode Draad zal ook daar positieverbe

tering tel' sprake hrengen. 

De Vereniging van Nederlandse Ge

mcenten heeft een modr.l verordening 

gemaakt voor gemeenlcn die met het 

prostitutiebedrijf in hun maag zinen. 

We waren niet 7:0 blij met dat docu

ment. II iGronder voigt om:e kritiek. 

De Rode Draad heeft de volf?ende kritiek 01' het concept Modelverordening 
van de Vereniging J'tm Nederlandse Gemeenten: 

In de ccrste plaats protesteren wij tegen het verandc
ren van de docistel1ingen in de nieuwe versic van de 
w<~t. Stilzwijgend is de doclstelling 'positievcrbctc
rjng voor prostituccs' gewijzigd in: "beschcrming v<ln 
de positie van prostituees'. Prostituces hehhen ccn 
slechte positic, die niet beschermd moe! wordcn, 
maar verbetcrd. Prostitue(e)s hebben ceo achterstand 
van deccnoia ten opzichte van andere beroepsgroe
pen. 
Dc VNG hed! he! streven naar positieverbetering 
nag verdeI' uitgekleed en er vooral cen gezondheids
kwestie VCln gemaakt. 'In casu zal de behartiging van 
djt belang primair - maar Diet uitsluitend - gericht 
zijn op (de positic van de prostitucc), en met name 
uitmondcn in bekid dat gericht is op het voorkomen 
van soa's, waaronder aius', schrij nde VNG. In dat 
licht is het typerelld dar de VNG 'aanwe7.igheju van 
condoorns' noemt als bclangrijk voorbceld van cen 
arhciusomstandigheid die door de gemecote geregeld 
kan worden. Krachtens de arbeidsomstandigheden
wet moet het bcvoegd gezag ook werknemers be
schennen tegen seksuele intimidatie. Het reehl op fy
sieke intcgriteit is immers een door de grondwet ge
waarborgd rcchl. 
De bovengrens van de 'huisbouding van de gemeen
te' wordt gevomld door de door de b'Tolldwet gewaar
horgde rechten. In oit Iicht vall te pleitcn voor het 
verbieden van het ptrccnttlgesystecm in bordcicn; hct 
tast een grondrecht rum van prost ituees en aile antkre 
burgers: het roogen weigercn van seksucle contaercn. 
[n het geval van prostituees bctckent dit dat 7.e klan
ten Illogen weigeren. Wanneer exploitanten percenta
ges het-Ten over de omzet van een prostituee hebben 
zij er echter juisl beJang bij dat prostituees geen klao
ten weigeren. Oe YNG vindt eehtcr dat exploitanten 
in de huisregels bel recht op al 01" nict weigeren van 

klanten moekn opnemen. Kcnnelijk ziet de VNG 
dwang tot proslitutie slechts als een probleem van 
openbare orde en niet als een aantasting van grond
rcehten. 
Om onduidelijke - vo(gens de VNG taalkundige 
redenen definieert zij prostitutje als seks tegen ecn 
'vergoeding', in plaats van 'betaling'. Daannee blijft 
prostit1ltie uit de sfeer van beroepsuitoefening en 
komt tereeht jn de sleer van 'vrijwilJigerswerk tegen 
vergoediog en instrumcntclc en incjdentele seks'. 
Ook de persoon die slcchts een keer seks in ruil voor 
iets anders biedl, is volgens deze definitie een prosti
tuee. Voar zover de VNG prostitutie als werk ziet, is 
het volgens haar 'OJlgcschoold' werk. Oat er (nog) 
geen opleiding voor is, hetekent niet dat het 'gewoon 
ongeschoo Id wcrk is'. Hct is cen beroep dat een sti g
ma oplevert waar-in het bewakcn van de seksuele 
integriteit v'eel ervaring vereist. Er zijn meer srecia
lismes waar geen officjeJe scholing voor bcstaat of 
vereist is, bijvoorbeeld het wcrken bij cell advlcsbu
reau of het vak van artiest. 
Om te voorkomen dat illegalen Ie werk worden ge
sleld, suggereen de VNG dat cxploitanten een regi
stratie moeten bijhouden van prostituees op nationali
teit en leeftijd. Ook moeten ze de paspoorten contro
leren. Oat zaJ echter moeilijk worden als prostituces 
als zelfstandige ondcrnemers in de prostitutiebedrij
ven gaan wcrkcn. Zij nebben, evenmin als andere on
dernemers die diensten voor derden verrichten, legi
timatieplicht tegenover de opdrachl.gever. Het zou 
onjuist zijn om voor prostituees een uitzondering Ie 
maken. 
Kennelijk gaat de VNG er van uit dat prostitutie 
vooral in dienstverband zal plaatsvinden. De praktjjk 
zal wClurschijnlijk anders uitwijzen. 

lack Light· 1 



Er gebeuren oak nag !cuke dinetn op 
De Draad. Er is geld uit Brussel toegc
zegd om in samcnwerking met andere 
landen cell project op te starten. Dit 
project zal zieht toespitsrll op carriere
vcmndcring birmen en buitCll de prosti
tulie. Het wor<.H niet zo'n t(uttig ~ollici
tatiecursusje. Uitganspul1t zijn de vaar
dighedcn die prostitu!uees in hun werk 
ontwikkeld hebben. Pijnlijk punt: hd 

wordt gefi nUllcicrd door de dub van
 
Edith Cresson, een van de commissie

leden die wegens corruptie mocsten af

lreden. Het geld zal dus nag even op
 
zich laten wachten.
 
VerdeI' hebben we een histonsch be

zoek gehad van het CDA-\'rouwcnbe

mad. Dc aallwczigen, onder wie kamcr

lid BieshcuveL waren zecr geinteres

seerd in het werk vim De Rode Draad.
 

Tot slol nog een aankondiging: Dc bc
leidsmcdewerkster is bijna klaar met 
cen losbladig boekjc w<larin aile st<1nd
punten en actuele onlwikkelingen aan 
de orde komen. Het is straks voor <llle 
collega's in het yak gratis beschikbaar. 

Sielske J\llink 

Steunbetuiging 
Op 6 mci 1999 onLvineen wij CCll faxbcrichl van Drs. A. van de Klok. 
Hierin deelt OhL van de Klok ons mee dat zjjn gezondheid het hem niet toe laa! zijn inzet voor de meiden op het Utrechtsc 

zandpad te coniinuef\~n. 

Wij wcnsen hem heel veel sterkte bij een voorspoedig hcrstcL 

Straatprostitutie
 

D e hlllpvericninlj mag nict de enige 
spreekbui~ zijn voor straatprostitu

('c~. 

N iet aile siraatprostituccs hebbcn be
hoeflc aan hulpverlcn ing. Er zal 

cen glOep blijven die nict 7.ozecr bc
hocHe hceft aan gratis kome van hulp
verleners maar eerder zelf vOor goede 
vooflicningen wil betalen. 

R et is niet correct slraatprosti~uecs 

als vanzelfsprekend te aSSOClercn 
met druggebruik. Bovendien komi ook 
in andere vonnen van prostitutie (clubs, 
prive-huizen en escort) druggebruik 
veelvuldig voor. Soms wordt door por
tiers het spul geleverd, maar oak klan
ten nemen coke mee. 

Tevens kan m~n ~iet aile dr~~gcbrui
kende proslltuees over cen kam 

scheren: er zijn vrouwen die gebruiken 
am het werk te vergemakkel ijken en cr 

Standpunten van de Rode Draad 

zijn vrouwcn die hun druggebru ik on
der controle hebbeo. Druggebruik door 
een prost ituee impl iceel1 niet vanzel f
sprekend dat 7ij onprofessione~1 werkt. 

I edere vonn .van alhankclijkhcid in de 
proslitutie is laakbaar; of het nu gant 

om 1I nlankelijkheid van personen, of 
van drugs. Vrouv"en die werken am hun 
verslaving te bekostigen, moet een al
tcrnMief geboden worden. Bij voorbeeld 
gratis verstrekking. 

Het is rnogelijk om zclfslandig en 
_ _professioneel te werken in de 

straalprost ituti e. Straatprosti tuces ver
dienen niet per definitie minder dan 
prostituees in andere werksoorten. Dat 
is inmiddels door onderzoek bevestigd. 
Straatprostitut ie vergt \vel extm vaar
digheden. Niet iedere prostituee heeft 
die specifieke technieken ontwikkeld of 
wit zc ontwikkelen. Het is wei degelijk 
mogelijk am van de straat over te stap

pen naar bijvoorbceld de duh. of an
dersom. Straatprostitutie is nHel cen la
gere VOl In dan bijvoorbeeld clubprosti
tutie of escort. Het is een i\lldere vurm. 

H el is niet wenselijk om in een stud 
verschillcnde werksoolien - mam

en straatprostilulie, clubs en prive-hui
zen - te concentreren. Dit biedt klanten 
te veel gelegenheid vrouwen tegen el
kaar uit te spelen. Maar ook op straat is 
het niet goed groepen te combineren: 
jongensprostitutie en vrouwenprostitu
tie. Daarom vall het te overwegeo am in 
de grate steden enkele tippelzones yoor 
verschi!lende doelgroepen in Ie richten. 

H oe verder de straalprostitlltie uit 
het stadsleven is verwijderd, hoe 

gevaarlijker het voor de proslituee 
word I. 

Sietske Altink 
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