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Autoriteiten schitteren door afwezigheid

Hoerencongres zonder hoeren
Bet congres 'Prosti
tuee, uw klant?' giste
ren in Tilburg, bracht
voora! veel politie op
de been. Niet am op
dririgerige bezoekers te
weren, maar om te ho
ren hoe hulpverleners
dienen om te gaan met
prostituees. Hulpverle
-'ners waren er echter
beduidend minder,
hoeren waren er hele
maal niet en de lokale
overheden schitterden
door 'afwezjgheid.
Voora! dat laatste werd
bctreurd., .
Door Joke Knoop
'Hebben"hoeren hulp nodig? Ja,
net zoveel als andere mcnsen.
Met het invullen van hel belss
tingformulier, met de opvoe
ding van een lastig kind, met
relatieproblemen en geldperike
len. Moet er dan sp~cifieke
hulpverlening komen? Dat was
gisteren een lastige vraag op het
congres 'l'rostiruee, lIW kJant"
een congres bedoeld vour hulp
verleners. Ais het om <'mand
peren van een groep g<l~l, kan
specifieke hulp zinnig 7jjn.
Denk aan vrouwen, nlhlchlo
nen, (seksueel) mish:mdelde
kinder!."n. MaliI' als bl:nadrukt

wordt dat prostiturle een .ge
woon vak is waarvoor je vrij
kunt kiezen, is het paradoxaal
Onl juist voor die zelf-redzame
sckswerkers spsne (dus stigma
tiserende)
hulpverleningsme
thoden te maken.
..We willen eigenlijk en en",
zegt L. Bisschop en coordinator
vrouwenhulpvcrlening van het
BrabanlS
Ondersteuningsin
smut Zorg (BOZ) in Tilburg.
HOZ houdt samen met de de
Rode Draad (de vakbond van
hoeren) en de Mr. A. de Graaf
Stichring (onderzudcsinstituut)
het eongrcs voar hulpverleners.
Rollenspel brengt alln het licht
waarom prostiruees een andere
benadc:ring hehoeven. Situatie
een: !."en prostituee meldt een
verkrachting, de hulpverlener
suggereen dat incesrueuze erva
ringen haar tot prosrimtie heb
ben gebracht. Situatie twee: cen
__ prostituee wil advies over haar
kind dar de lasste twee weken
20 /astig is. De hUlpve~)ener
vraagt echter door op' hasr vak
'want dat is zo irlteressant'.
De boodsehap: de hulpverie
neni hebben een probleem. Ze
zijn niet gespitst op de vt1lag,
maar op het Yak van. de hoer.
Ze gaan er nag steeds van uit
dat een hoer slachtoffer is, dat
ze in dt: drugssc~ne 7Jt of met
criminaliteit te maken heeft en
dat ze uit dat milieu gered moet
worden. Met als gevolg dat 95
procenr van de hoeren die om
hulp vraagt, weer soel afhaakt.
..De hoeren hebben wch af
Wllntrouwen naar mensen toe,
ze worden altijd bevestigd in
hun rol dat hun werk niet nor..

maal is. Ze levcn in cen isole
meor en zijn gewelld zelf hun
boonrjes te doppen n , zegt R.
Harley van de Rode Draad, de
enige die uit eigen ervaring
spreekt.
Maatschappelijk isolement en
veroordelen van de buitenwacht
rechtvaardigen mogelijk speci
fiek op hoeren gerichte hulpver
leners. Maar dan moeten huJp
verleners de hand in eigen boe~
zem steken: wat vinden ze zelf
van prostitutie, kunnen Le seles
los zien van Hefde. Zijn ze in
staat een prostituee te ::ien als
iemand die aJleen opvoedings
vragen over haar kind heeft.
Of is de wens van prQstirutie als
gewoon beroep de vader van de
gcdachte? Uit gegevens vun het
ministerie van VWS blijkt dal
25 procent in een heel slechte
situatie verkeert: uitbuiting en!
of dreiging ,met geweld, vrou
wenhandel. Een kwart van de
hoeren maakt het goed en 50
procent zweeft er'tussenin.
De landelijke overheid' richr
rich vooral op het dee! vrouwen
dat het beroerd heeft. Met het
afschaffen van het bordeelvc.-r
bod, dat komend voorjaar in de
kamer ter discussie ~tllat, krijgr
de lokale overheid cen be!ang
rijke rol. De gcmeenten, 20
vindt Y. Brandon van het mi
nisrerie van VWS, moeten ver
cler kijken dan het bestri;den
van overJalit. De gemeenten fi
nancierell per slot van rekening
ook. de hulpverlening. Maar hij
het congres schiuerden de ge
meentelij ke venegenwoordij:ters
eehla door afwezigheid.
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