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BESCHERMEN DE KRISTEN DEMOKRATEN
DAN DE KLANTEN VAN DE HOEREN?

------" De CVP-EVPers MARCK en CHANTERIE protesteren a1s er hoeren n-aar
" het Europese Parlement komen. Kunnen ze niet bete, protesteren
" wanneer Europar1ementsleden naar de hoeren gaan?" vraagt
SP-Europar1ements1id Marijke van HEMELDONCK zich af, naar aan
leiding ~an het hoerenkongres dat momenteel 100pt in het Europese
Parlement.
"Nu 1ijkt het we1, a1sof de kristen-demokraten de k1anten van de
"hoeren willen beschermen tegen mogelijk herkend worden door een
"of andere prostitue(e)lI, a1dus Marijke van HEMELDONCK.
De kristen-demokraten hadden e~ vee1 beter aan gedaan even te komen
ruisteren naar ere gevo1gen-vaneen beleid waar schoolverlatende
meisjes slechts werkloasheid te wachten staat. waa~ werkloze vrouwen
uitges10ten worden van werkloosheidssteun, waar vrouwen met kinderen
zonder inkomen worden achtergelaten.
Wat zit er nog-op, als je geen werk, geen inkomen, geen opvang vindt?
Wie iets wi1 ondernernen tegen prostitutie kan beter zijn verontwaar
diging 1uchten over de economische en maatschappelijke ornstandigheden
die vrouwen tot dit beroep dWingen. En niet vergeten dat er zander
k1anten geen prostitutie zou zijn ....
Het hoerenkongres was inderdaad een "hoorzitting over de rechten
van de vrouw". n1. het recht op scholing, op arbeid, op inkomen.
A11emaal dingen, die door het Pinksterp1an van de politieke vrienden
van MARCK en CHANTERIE nog wat verder naar beneden worden gehaa1d.
Zouden de kristen-demokraten er niet beter aan doen het lot van de
vrouwen te behartigen, en dan bedoel ik a11e vrouwen, welk beroep
ze ook uitoefenen, eerder dan de klanten van de hoeren onder be
,scherming te nernen? aldus Marijke van HEMELDONCK.
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