Mission Statement
PROUD Nederland
PROUD is een belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland. Wij zetten
ons in voor verbetering van de maatschappelijke, juridische en
arbeidsrechtelijke positie van sekswerkers. Wij bewaken en behartigen de
belangen van sekswerkers in de meest brede zin van het woord: vrouwen en
mannen, hetero en LGBTIQ. Nederlands en (ongedocumenteerde) migrant,
werkzaam in alle vormen van erotische dienstverlening.
PROUD maakt zich sterk voor het tegengaan van discriminatie, stigmatisering en
marginalisering van sekswerkers, het bevorderen van onafhankelijkheid en
zelfstandigheid en het bevorderen en beschermen van het recht op
zelfbeschikking, de mensenrechten en arbeidsrechten van werkers in de
seksindustrie. Onze doelstelling is daarmee in drie woorden te vatten:
beeldvorming, positieverbetering en versterking van de onderlinge solidariteit.

1. Beeldvorming
Een realistische en meer positieve beeldvorming is een absolute voorwaarde om
open te kunnen zijn over wie je bent en wat je doet, om op te kunnen komen
voor je rechten, om geaccepteerd en serieus genomen te worden als mens én om
misstanden aan te pakken. Het negatieve beeld dat de maatschappij heeft van
sekswerk als beroep moet worden omgebogen zodat sekswerkers in de
maatschappelijke en politieke discussie worden geaccepteerd als volwaardige
gesprekpartner. PROUD verzet zich tegen het beeld van de sekswerker als
slachtoffer en outcast.
2. Positieverbetering
_
Sekswerk is werk en legaal in Nederland. Dat betekent dat sekswerkers dezelfde
rechten en plichten hebben als ieder ander persoon in ongeacht welk ander
beroep: wij eisen daarom door reguliere maatschappelijke organisaties (zoals
banken, overheden, politie en zorginstellingen) op gelijkwaardige manier
behandeld te worden. PROUD is van mening dat normalisatie en een
gedecriminaliseerde arbeidsmarkt bijdragen aan de zelfstandigheid en positie
van alle sekswerkers. Er moet goed onderzoek gedaan worden naar de
arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dwang en misstanden moeten serieus
genomen en bestreden worden, maar niet gelijkgesteld worden aan ons vak.
3. Versterking onderlinge solidariteit
PROUD wil werken aan de onderlinge solidariteit omdat sekswerkers de beste
deskundigen zijn over hun werk en zelf (van binnenuit) veel kunnen verbeteren
aan hun positie. PROUD wil vanuit de belangen van sekswerkers deelnemen aan
maatschappelijke discussies en politieke invloed uitoefenen op prostitutiebeleid
op nationaal en internationaal niveau. Sekswerkers moeten betrokken worden
bij beleidsvormingsprocessen. We willen dat er meer ruimte wordt gecreëerd
voor initiatieven die in het belang zijn van sekswerkers zelf, het opzetten van
nieuwe werkvormen en het versterken van onze onderhandelingspositie op de
werkvloer. Tijdens algemene ledenvergaderingen worden bovenstaande zaken
besproken en beslissen sekswerkers die lid zijn waar PROUD zich voor in moet
zetten.

