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P~tra Urban cn Jacqueline namen deel aan internationaJc confereoties.
 
Pdra ging hiervoor heh~maal oaar Taiwan. Jacqueline ging naar Londen.
 

Hun en'aringeo als woordvoerdcr voor Dc Rode Draad.
 

THE 'WORLD ACTION FORUM FOR
 
SEX "'fORKS RIGHTS
 

A trip to Taipei
 

Op 21 mei vertrok ik, alieen, naar Taipei, cle 
hoofdstad van Taiwan (van 't speelgocd), cen 
eiland ter groone van Nederland, ooder de 
republiek van China, waar Taiwan cen ondcr
deel van is. Yoar het eerst van mijn !even vlie- . 
gen, op Hernelvaartsdag norabene. vijftien en 
een half uur lang de toekomst in - het is daar 
zes uur later. Tijd om maar weer te beginnen 
met roken. 
Lin Chew. eell bijzonder mens die aetief is 
geweest bij cle Stichting tegen Yrouwenhan
del, vroeg cle Rode Oraad iemand naar Azie te 
zenden am daar op een conferentie, genaamd 
The World Action Forum for Sex ffiN"kS Rir;hIS, 

het Nederlandse prostitutiebeleid uit de doe

ken te doen en tevens war te vertellen over de
 
Rode Oraad ntltuurlijk. Zelf ging ze oak,
 
aileen niet in hetzelfde vliegtuig.
 
We gingen op uitnodiging van de hoerenbewe

ging aldaar: TaiH'wl Alliance of Licensed
 
Prostitules, kortweg TALP, en de vrouwenvak

bond TSFOWW (taiwan Solidarily Front of 
Women Workers). 
Zjj organiseerden de hele conferentic omdat. I?: 

kwaad waren op hun burgemeestcr Chen, die 
vorig j aar september binnen 4g uur aile 128 (!) 
prostiruces hun vergunningen ontnam. Hij wil 
namelijk de moraal aanpakken am zo weer 
herkozen te worden. Een argument dat hij 
daarbij aanvoerde was dat het een ll10ndialc 
trend is dm prostitutie meer en meer vcrbodcn 
wordt, ook in de mcer open Jandcn I.oals 
Neder-Iand. Tevens trekt hij de YN-conferentie 
uiL de motteballen en z'n verband, dat was 
bcdoeld om vrouwenhandel en gedwongen 
prostitutie uit te bannen en is ondertekend 
uour 1',0'0 50 lanclen (niet door Nederland en 
ook niet door de Y.S.). En dus besloten de 
kwade vrouwen vlak voor het 'Taipei 

Mayor's Global Capital Forum' deze confereo
tie te houden met sprekers uit 13 landen in 
totaal. 
Toen ik aankwarn op het vliegveld hing er bij 
de uitgang een bard mer 'Maria Stedeling', clal 
was voar mij, met daarachler een enthousiaste 
en vriendelijke jongedame. We gingen babbe
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inwoners dat lOU ik nog merkcn ... Het K.C.
hotel was op de bovenste twee verdiepingen 
van een van de zovele hoge grijL.t gebouwen 
daar, gelegen aan een drukke straat; maar 
waar wa,; het nict druk? Mijn kamer had we, 
dou(;h~, bad, wastafel, grote spiegels, te/e
Coon, televisie en video, aireo (die had je echl 
ovcnll). Hel rook cr wal !nut', vochtjg, ovcral 
brandplekkcn van sigaretten. Een kasl om 
bagagc op te bergen ontbrak en cell oTltbijt 
was er ook niet te krijgen. Eerlijk gezegd 
kreeg ik de indruk dal ik in een 'afwerkhotel' 
terechl was gekomen en Lin, die al eerder was 
gearrivecrd, deelde mijn vermoeden... wat we 
later ook bevestigd kregen. Sommige zaken 
zijn ovcml hetzelfdc, net als de Kenlucky 
Fried Chicken, waJr ik voorlaan mijn onlbijt 
(hamburger) en in iedcr geval mijn koffie van
daan haalde. De eerstc ochtt:nd ontbeet ik met 
zeewiersoep met deegdingerjes cn iets erin, 
een wanne grocnte (tot zover wei Ie doen), 
soyamelk met Yelletjes en als Klapper iets met 
cen lucht waar ik teen naam voor weet. Ik 
wilde dolgra:'lg internalionaal cioen en vooral 
niet verwend V-iester~, m8Clr 's morgens loch 
maar CfK. Een keel' nag heb ik ontbeten in 
een zaakje vlok naasl het hotel samen met de 
andere gasten. Daar was wei een ~oort brood 
en koffie te krijgen, ze hadden alleen niet 
loveel koffiepotjes, dus dat duurde nogal lang, 
en hoe het kwam, ik weet het niet, maar ik 
had al zes bllilenlandse abortussen verwerkt 
voor ik nog maar een hap hi nncn lwd. 
De cerste dag kon ik nog wut acclill1aliseren, 
ik Iced aan een echte jet/ag, daarna begon het 
echt, in het raadhuis. Ik h<.ld reeds begrepen 
dal de mOlivatic van onzc gastdamcs en -hereo 
Yeel meer op hun eigen sociale en politieke 
(we zalen nicl yoor nids in een nHldszaal) toe
o;;land was loegespilst dan ik aanvankelijk 
begrepen had. Dat gold ook voor Lin, die de 
dag crvoor haar speech nog eens grondig aan
paste. Dric raad~lieden van de oppositie heren 
de spits af. Ze sympathiscerdcn met de hoeren 
die plotseling zander werk zatell en vaak te 
weinig opleiding hadden genoten om elders 
aan bet werk Ie kOlllen om 'hun families tc 
Yoeden'. Hocwel ze dllidelijk l1laakten dat ze 
prostitutie mcer als een noodzakelijk kwand 
zagen, vonden LC dar de vrouwcn tenminst.e 
cen overgangstennijn van twee jaar moesten 

a..tll). Ual wa" OOK ae Inzer van ae vrollwen en 
de vakbond, (Twee juar? En dan?) 
Lin, die ei3enl ijk uit Singapore komt lichtte 
het 1949 (anti·vrouwcnhandel) verdrag eens 
duideJijk toe, ze lier er geen gras oyer grocien, 
ze was goed, ja, door de wol geYerfd, dat 
rnaakte me wei wat onzeker, want ik \vas na 
haar en aan camera's geen gebrek. lk hoefdc ze 
niet allemaal te bekeren tot boer, dus de zenll
wen waren vcrdwencn lOen ik mijn zegje 
mocht doeTl. The Red Thread bad niets met cen 
rood gcvaar te l.naken en ik slOOI af met de 
raad: "Invec;tecr in jUllie prostituees!" De zenll
wen kwamen prompt weer op toen er in het 
Chinecs vragen \verden ge~tdd over criminali 
teit, vrollwenhandeJ, jeugdprostitutie en femi
nisten (die laatsre was ik even vergeten). 
Achteraf wist ik precies wat ik moest aotwoor
den, m::tar op dal moment was ik kort: "We 
zijn de politie niet". De anti-vrouwenhandel 
was stevig verlegenwoordigd en het was ze 
moeilijk aan het verstand te brengen dal pros
titutie en cri minaJ itei t geen synoniell1en Zijll. 
Die avond zijn we wezen koekeJoercn in een 
van de gesloten bordelen, cen soorl raambor
deel waal' ze met z'n allen achter zaten, de 
bedden zaten in hokjes daarachter. Ik kon 
aileen praten mel de hoeren als er een talk bij 
was, da\. was weI jammer; zo verliep alles via 
de niet-hoeren die wei gelecrd hadden. Taul 
kon wel vaker een reden zijn am een niet al te 
diepgaand gesprek aan te knopen. Toch heb ik 
de hele avond met iemand uit India en een van 
cle vakbondsYrouwen zitten discllssieren. De 
vrOllW die helmeeste te vertellen had sprak 
geen Engels. Tijdens hun spreekbeurt kregen 
we eerst de Indiase versie, dam'na in het 
Engels vertaald en vervolgens nog in bel 
Chinees. De Hong Kong afgevaardigde vroeg 
me via een lieve tolkvan alles over tippelen in 
Nederland en hoe de politic daarmee omging. 
In Hong Kong is het namelijk niet ongewoon 
dat de politie lippelaars in dkaar mepl; dat 
heeft ze zelf aan den lijve ondervonden. Dric 
vrOllwen met humor uit Thailand vertegen
woordigden 'ElI/pOI.vcr', een self- help organi
satie yoor vroU\ven uir de entertainment. Zij 
voerclen O'u' een mimespel op Slraat op met als 
moraal Safe Sex; iedereen begreep het. De 
Amerikaanse Carol Leigh (Scarlet Harlol) en 
haar 11l0edcr 'Augusta' hadden ook een sterk 
theawde insJag. Ze kwamen ui( San Fran:-.isco 

8
 



lend met de bus nanr de stud en roen, her W:.lS 

avondspits, kreeg ik pas een indruk van de 
groone. Een stad van IweeenhaJf miUoen 
inwoncrs dat zou ik nog merken... HeL K.c.
hotd wa~ op de bovenste twee verdiepingen 
van een van de wvele hoge grijze gebouwen 
dailr, gelegen aan cen drukke sLraat; maar 
waar was het niet druk? Mijll kamer had we, 
douche, bad, wa~tafd, grote spiegds. tclc
foon, televisie en video, aireo (die had je eehL 
overal). Het rook er wat ITluf, voehliz, averal 
brandplekken van sigaretLen. Een kast am 
baga~c op tc bergen ontbrak en een ontbijt 
was er oak nieL te krijgen. Eerlijk gezegd 
krceg ik de indruk dat ik in cen 'afwerkhotel' 
terecht was gekomell en Lin, die aJ eerder was 
gearriveerd, deelde mijn vennoeden ... war we 
later ook bevestigd kregen. Sommige zaken 
zijn overal heLzelfde, neL als de Kentucky 
Fried Chicken, waar ik voorlaan mijn antbijt 
(hamburger) en io ieder geva) Illijn koffie vao
daan haalde. De eerste ochtend ontbeet ik meL 
zeewiersoep met deegdingetjes en iets erin, 
cen warme groente (tot zover weI le doen), 
\oyamelk met vclleejcs en 81s kl3pper iets mel 
een lucht waar ik geen naam voor weet. Ik 
wilde dolgraag internationl:l81 ooen en vooral 
nict vcrwend weslers, maar's morgens tach 
rm18r CFK. tell keel' nog heb ik onthcten in 
ccn :t.aakje vlak naast het hoLel ~amen mer de 
andere gasten. Daar was wei een ~OOlt brood 
en koftle te krijgen, ze hadden aileen niet 
zoveel kofficpoljes, dll~ da! duurde nogal lang, 
en hoe het kwam, ik weet het niet. maar ik 
had al zes buitcnlandse abortussen verwerkt 
\loor ik nog maar cen hap binnen had. 
De eersle dag kon ik nog war acclimaliseren, 
ik Iced aan een echlC jeT/ag, daarna begon het 
eellt, in het raadhuis. Ik had reeds begrepen 
clat de motiV3!ie van onze gastdamcs en -heren 
\Tel mcer op hun eigen sociale en politieke 
(we zalen niet vaal' nicts in ceo raadszaal) Loe
stand was toegespitst dan ik aanvankelijk 
begr~pcn had. Dat gold ook voor Lin, die de 
dag ervoor haar speech nog eens grondig aan
paste. Dric raadslicden van de oppositie beten 
de SpiLS at'. Ze sympathiseerden met de hoeren 
die plolscling zonder werk zaten en vaak te 
wcinig ople:iding baddcn genoten om elders 
aan bet werk te komen om 'hun families Ie 
voedeo'. Hoewel ze duidelijk maa)."len dar ze 
prostitmie meer I ..~,~~ ~ .... I, ., ~l .. l l" ~ 
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krijgen (de gemeenteraad had daar ook voor 
8c~tcmd, doch de burgerneester had daar lak 
aan). Oat was ook de inzet van de vrouwen en 
de vakbond, (Twee jaar? En dan?) 
Lin, die eigenlijk Llit Singapore komt lichtle 
heL 1949 (anti-vrouwenhandel) verdrag eens 
duidel~jk toe, ze liet er geen gms over groeien, 
ze was goed, ja, door de wol gcvelfd, dat 
maakte me weI W<lt onzeker, want ik "vas na 
haar en aan camera's geen gehrek. lk hoefde zc 
niet allemnal te bckeren tot hoer, elus de zeou
wen waren vcrelwencn tocn ik mijn zegje 
mach! docn. The Red Thread !lad niets met een 
rood gevaar te maken en ik sloar af mel de 
nlJd: "Investeer in juUie prostituee~~" De zenu
wen kwamen prompt weer op toen er in het 
Cbinces vragcn werden gesleld over criminal i
teit, vrouwenhandel, jeugdprostitutie en femi
nistcn (die laatste wns ik even vergeten). 
Achteraf wist ik prccies wat ik moe<;1 antwoor
den, maar op dal moment was ik kort: "We 
zijn de politie niet". De anti-vrouwenhandel 
was stevig vertegenwoordigd en het was ze 
moeilijk aan hel verstand te brengen clat pros
titLliie en crirninalitcit geen synoniell1en zijn. 
Die avonel zijn we wezen koekeloeren in eeo 
van de gesloten bordelen, een soorl raambor
deel waar ze met z'n allen acheer zaten, de 
bedden zaten in hokjes daarachter. Ik kon 
aileen praten mel de hoeren als er een tolk bij 
was, dar was wei jammer; zo vediep alles via 
de niet-hoeren die wei geleerd hadden. Taal 
kon weI vaker een reden zijn om een niet al te 
diepgaand gesprek aan te knopen. Tacb heb ik 
de hele avond met iemand uit India en een van 

de vakbondsvrouwen zitten discussieren. De 
vroU\v die het meesee te vertellen had sprak 
geen Engels. Tijdens hun spreekbeurt kregen 
we eerst de Indiase versie, damna in het 
Engels verLaald en vervolgens nog in bet 
Chinees. De l-Iong Kong afgevaardigde vroeg 
me via een lieve tolk van alles over tippelen in 
Nederland en hoe de politie daarmee omging. 
In Hong Kong is het namelijk niet ongewoon 
dat de politie tippelaars in elkaar mepl; dat 
heeft ze zelf aan den lijve ondervonden. Drie 
vrouwen met humor uit Thailand vel1egen
woordigden 'EmpOlver'. cen self- help organi
salie voor vrouwen uit de entertainment. Zij 
n>erd 



en ook daar is sex tegen helaling een (morcle) 
rnisdaad. VOI£"cns Carol heeft zij het woord 
'sex-worker' bedacht en in de wereld g6ntro
duceerd. Er viel vccl over baar en Amerika te 
verteJlen, dus oat deed ze oak, honingzoet; 
onzin was hel zekcr niet. De Australische 
dames. Wendy-Joy Robertson en Christine 
Har-court, hadden oak het voordcel van de 
Engelse taal. Wendy-Joy, ex-sexwerkster, is 

eell slimme en hippc dame. Ze vertelcle hoc 
haar organisatie als cen soon flying- doctors 
de Ivorkillg girls. die vaak in een sterk isok
ment leven, voorlichting gaven over HIV (~n 

andere enge ziektes. Christine Harcourt, waar· 
ncmcnd burgemccster van South Sidney, sprak 
over hoe zij prostillltiebcleid probecrt vorm tc 
gevcn. Omdat zij een I:ollcga-stadsbestuurder 
was, stand er bij de ingang van het raadhuis 

Pell"({ Urban 

:en welkomst-sculpruur in de vorm van cen in haar land die prostitutie nag steeds bcstem
man"hoog '\Vilhelmina-pepermul1tje' met haal' pelen als vrouwonvriendelijk. Hoercnlopers 

v.'orden daal' gestl'aft en prostituees hun kindeildJ: dJ~('nlang \\ a" her nie
Z .Jf!!enomen. .\1er Japan communice

ll. . 
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wal een vrouw. Zij kon zich boos maken. 
boos op de grate Enge)stalige aandachtrck
kcrs, boos om het belachclijke idee voor een 
tweejarigc ovcrgangsperiodc en dat ze aileen 
voehten omdal hel om hun eigcn ccotcn en 
rcchten ging zonder aan aile andere hoeren, 
die nog nooit cell vergunoing hadden gehad, 
te denkcn (schattingen lopen uilcen van 
50.000 tol loo.non illegaal werkendc prosti
ruees aileen in T8ipei).En dat terwijl ze nu 
gelijken waren. Niks sisters, concurrenlell ~ lk 
begreep haar uitstekend, ik was aileen nict 
boos. Tijdens baar spreekbeurt hield ze zich 
in, maar aan een discLlssie ontkwamen we 
niee 
Het was cen stevige onderneming, overal en 
altijd lawaai van vele auto's en duizenden 
scootertjcs (w ij bebben allemaal eeo fiets en 
zij een Scoolcrlje). Als die geen lawaai mnak
ten dan c1eden de aireo's dat zonder uitzonde
ring, 't is er warm en het regent er vaak, cell 
straat oversteken is eell gok. Bebalve aan de 
taal merkte ik voora! aan de luchtjes op straat 
dat ik ver van huis was; niet aan de prijzen in 
de winkels; die waren westers. 

De World Action /-(Jfwn for Sf:'X Work Rights 
bleek eeo gcslaagde bijeenkomst in die 7.in dal 
hel aardig vol gens hel draaihoek verliep en er 
\vas aandacht VOOr; er zaten alLijd enkelc lien .. 
tallen of IllCCl menscn in de zaal en de per:-. 
had ook werk, 7cker toen we mel /n allen 
Ineneer Chen, de burgemeester, wilden spre
ken in hel stadhuis. Maar we mochten er niet 
in; cen kCLIrige rij politic liet ons er niet door. 
Dat was gecn vcrrassing, we hadden vlagge
tjes, spandoeken en een rncgLlfoon meege
bracht. "Sex workers' rights are htl man 
rights!!" en nog iets in hel Chinee" wal ik 
probeercle mee te roepcn. lk had diarree, elLiS 

ik ging aan de kant zittcn. net als Augusta die 
sJechl tel' been was en Christine Harcourt die 
een polilick-veilige afstand hield. Hel kwam 
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vraag me af Ok zal nict de cnige zijn) of ook 
de burgcmecstcr van Taipei gevoelig is Vaal' 
illlernationale bemoeienis zoals wij die daar 
gezamenlijk uitten. We hebben allemaallxll 
verklaring ondertekend, ik, gcloof ik, met 
mijn pseudoniem, waarin we het eens waren 
dat de burgemeester er volledig naast zat, we 
de prostituees daar lOuden steunen en dat 
prostitutie geclecriminaliseerd dient te worden. 
(Eerder werd ons ec.n hLlndtekcning gevn.lagd 
am hel tweejarig gr8tiever7.0ek te stcul1cn, dat 
konden ze vergcten en Carol ging rand met 
een papier om het wonI'd 'troflicking' (= vrou
wen handel) Ie mijdcn, maar ik wilde nict iedcr 
woord in een weegschaaJ rje lcggen) 
Ik heb veel ellende gehoord zoals wi] die hier 
niet kennell, gelukkig; oh, heerlijk Nederland, 

wal moet jij tach van jc hoeren houc!en! Hel is 
waar, in vcrgelijking mel de schri,inencle toe
... tanden ciders in de wereld is het In de Lage 
Landen niet slecht geregeld. Maar onzc armoe 
mogen we ook niet vergelijken met een hon
gersnood in ... wei? Bisschop Mlisken~ is het 
helemaal met mij eens. 
Petra Urban alias Maria Stedeling 

SEX WORK RE-ASSESSED 
Conferentic in Londen 

Onder de lite) Sex Work Re-i\ssessed (scks
\verk herzien, rcd.) wenl er op 9 september 
1998 cell conferenlie gehouclell.Steph Wil
cock van het LifeJinl": Sex work Project in 
Manchester W;)S de mitiatiefneemster. Ze was 

, g6nspircerd door de conferentie in Los 
Angeles en besloot wiers in haar eigen land te 
organiseren. 
Yia mijn internetcontacten was ik claar Steph 
uilgenocligd. Narnens de Mr. De Graafstich
ting w<.)s Jan Visser uitgenodigd, maar hij 
werd vervangen door Marieke van Doorninck. 
Marieke en ik z81cn de avone! voor de confe
rcntie een hapje te cten in het hotel, toen we 
aan de praat raakten met t\vee Engelse hotel
gasten. De mannen nit York vroegen war we in 
Engeland deden. "Conferentie over sociaal 
werk" zei Marieke. "Boring" (saai) was het 
anlwoord. 1k dachl bij mezelf: "ze moesten 
eens weten, dan lOuden ze het beslist niet 
meer bori ng vinden". En zodra hel woord 
Amsterdam vitI, begonnen ze ongevraagd te 



hops. en hoe I.e per ongcluk in een bordeel 
waren beland. lk zat inwendig rc Jachen. soms 
valt het niet mee om .ic mood le houden. 

De confercnlie yond plaats in de University of 
Easl London. Uitstekende accomouatie. In de 
hal stond cen stand van Durex, de ~POIlSOr. 

Ieden~en krceg een las mel atlerlei pakjes con
dooms. Ze hebben nu ook ecn condoom van 
poly-urethaan, onder de naam Avanti. Tal mijn 
verb8zing hadden ze nog nooit gehoord van de 
Nederlandse Ezon - ik sehreef er in de vorige 
Black Light een artikel over. Ze vroegen me 
of ik er zo een wilde opsturen. 
De conferenlic dus. Zo'o 40% van de deelne
mel'S bestond uil (ex- )sexwerkers. Steph was 
claar leer IDee in haar nopjcs. In haul' wel
komstboodschap vroeg ze iedereen er vooral 
nier van llit te gaan clat de ander weI of geen 
sexwerker is. Daar heeft ze groot gelijk in, 
war niet wegneelllt dat het grappig is om stie
kcm wat te gissen en sorns fout te zitten. Waar 
m:'lar weer uit blijkt dal iedereen sexwerker 
ZOlI kunnen zijn ~ 

Er was een hom vol programma met afwisse
lend sprekers voor de hek awl en workshop 
sessies. De tijd voor iederc spreker werd goed 
in de gaten gehoudcn en cr wcrden brictjes 
ncergelegd bij de spreker met 'nog 5 minuten', 
'nog 2 minuten' en 'stop'. Veel sprekers moes
len delen van hun speech overslaull. 

In Enge!ancl is prostilulie op zich niet verbo
den, maar er zijn loveel rege!s ombeen, dal 
het haasl onmogelijk is om je \verk goed en 
vooral veilig uit te oefenen. Als jc een klant in 
een huis wil ontvangen, mag je daar nid mel 
z'n tweeen ziHen, dan wordl hel als bordecl 
aangernerkt. En juist er met z'n tweeen zitten 

rnaakt hel een stuk veiliger. De sex-wetlen in 
Engeland - in algernene zin - zijn de mee~r 

conservatieve in heel Europa. Adverteren mag 
bes:list niet zo openlijk aIs in Nederland en 
daarom i~ er een ,\ ,teem \.ill 'remho\ ..... Del 
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Elk half Ullr rijdt de politic langs om de kaarl

jes weer weg tc halen. Die rentboys vragen
 
£ 500 (£ 1 is rncer dan tl 3) per week voor
 
deze service.
 
Er was cen spreekster die de gesehicdcnis en
 
de wetten rond prostitutie uit de doeken dced.
 
Ik denk oiet dat er veeI verschil is mel
 
Nederland. Dc geschiedenis is verweven met
 
de bestJijding van geslachtsziekten. lk kreeg
 
de lillingcn van de gedachte dat er vee! vrou

wen /.ijn behandeld met kwik en dit niet ove

leefd hebben,
 
Marieke en ik hieldcn cen duo-prcsenlatie,
 
waarbij Mariekc de wettelijke situarie scherste
 
ill Nederland en ik vertclcle hoe dat in de prak··
 
tijk uitpakl voor proslitulees. Er was oak een
 
duo-presenratie van Kamala Kempadoo ell Jo
 
Doezema (zij heeft vroeger ook bij De Rode
 
Oraad gezeten). Ze wisten hel bijzonder moei

lijke probleem van vrouweohandel en het ver

schil tussen vrijwillige en onvrijwillige prosti.
 

tutie zeer genuancerd te benacleren.
 

Aan het einde van de c1ag was er een speciale
 
gast. Ze is een heuse beroemdheid in Enge

land, maar ik vrees dal ik nog nooir van haar
 
had gehoord. He1 was de bekende activiste
 
CyntJ1ia Payne. Ik bcgreep al socl waarom
 

iedcrcen lO dol op haar was. Wat een droge
 
humor had dal mens! Ze was toevallig in her
 
rcgdcn van panclen voor proslituec~ lerechl
 
gekomcn. Ze heefl twee kecr in cle gevangenis
 

gezeten. Ze zei dat 2.e voordicn niet zo wijs
 
was op sexgebicd. In de gevangenis heeft ze
 
het geleerd: "Wat koodcn die vrouwen hcftig
 
met elkaar tekeer gaan]"
 

1::1' waren diver<;e workshop sessies gedurende 
de dag. Ik 7.fll in het panel van de workshop 
Representation and tbe Media. Mijn ervarin
gen met de media zijn niet aitijd onverdeeld 
positief. maar mijn verhalen vielen totaal in 
her niel bij de horror-,·erllalen van anderen. 

-




10laaJ anC1ers terllg vonden. Hoe afschuwelijk 
ze hel werk vinden, het aIleen voor hel grate 
geld doen, terwijl ze jllist een positief verhaal 
baddcn willen neerzettcn. 
lk Z<1t met Helen buckingham in h~t panel, 
ook cen bckendc naam in Engeland. Zij werd 
een keel' door een journalist thuis uilgenodigd. 
Ze rook onraad en nam een casetterecorder 
mee in haar las. AI sncl prabeerde hij haar tc 
verlcidcn. Ze is mel de opnames naar een 
<lnder bInd gestapt en dat werd natuurlijk eell 

rei ~ 

lien andere worb.hoJ) was de Sex workers 
Only Session. Hicr was gecn agenda voor, we 
konden zelf de ondcf\verpen vaslstcllen. Hct 
uur vloog om! Ik had wei de hcle dag met 
deze geweldigc mcosen willen praten. Het 
blijkl dm vooral het hebbcn van een relatie 
naast het werk cen heel mocilijk pUllt is voor 
sexwerkers. Oat il;) iels heel universeels, heb lk 
gcmerkt. Ook op hel internet-nctwerk waarblj 

ik aangesloten ben, is het een onderweqJ van 
discussic. 

Na afloop van de dag was er nog een discus
sie waar de BBe opnamen van maakte. 
Helaas ben ik cr zelf niet bij geweesl. Het 
gaat om een initiatief in West Yorkshire. Hicr 

wordt cen school opgezer om mannen af te 
helpen van hun behoeftc om van bClaaldc sex 
gebruik te maken. Cen onzl/lnig initiatief, dat 
er van uitgaat dat aIle manncn op sex bcluste 
macht~misbruikers zijn en vromven slacht
offers van dit gedrag. 
De vrouw die namens de7,e school kwam 
sprcken, verloor totaal haar zeHbeheersing en 
ricp "Ik ben cen Jesbi'iche mannenhater en ik 
zou graag aile klanten in een kamer zettcn en 
necrschieten". En dit allemaaJ lerwiJI de 
camera liep ! 

\; Avonds was er een feest mel allerlci kortc 
scctches, slripticasc-acts en dergelijke. Er 
stonden allemaal stuke, zeHbewuste vrouwen 
op het pocJium, die ook uitIegden waarom ze 
voor dal werk haclden gekozen. Hilarisch was 
het oplreden van de 53-jarige porno-actrice 
Tuppy Owens. Zc liet welhaasl antieke video
beelclcn I.ien, SOIl1S verteclerend amateuris
tisch, waarbij hartclijk wercl gelachen am de 
grote onderbroeken van de manncll die crin 
meededen_ 

De sfeer was uitstekend en de sexwcrkers 
konden zich er veilig en geacceptcercl in voe
len. Tk heb \cuke contactcn opgedaan. De dag 
ema heb ik bij Helen Buckingham overnacht, 
omdat mijn hotel was volgeboekt. Een zeer 
pol itick bewuste vrou w, die momenteel 
bctrokken is bi] hel problcem van Albanese 
vluchtelingen. 
En ik heb nog een dag kunnen shoppen, want 
naar Londen gaan zundel' Harrods te hezoe
ken, dat kan niet ! 
Jacqueline 
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