Syfilis l~olTIt
DOg zelden. in
hoofdstad voor

:'Afw'erken' een
stuk lastiger-'
Het wordt p~ti
tuees moeilijker gemaakt om~
ten de tippelzone aan de Keileweg
tewcrken.
Met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening wil
het college van burgemeester en
wethouders overlast terugdringen.
Er komt een nieuw artikel dat het
'verrichten van ontuchtige handelingen op de openbare weg' verbiedt. B en w willen zo bereiken
dat prostitu8es en hun klanten op
de 'afWerkplek' van het prostitutiecentrum blijven.
De nieuwe regel stelt niElt ook de
klant strafbaar.
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AMSTERDAM, donderdag
Syfilis, eens de bekendste en cen van de meest voorkomende
gesla~tsziektenin Nederland, wordt steeds zeIdzamer, Bij'Jlog
mDar 17 mensen die zich vorig jaar bij de geslachtsziektenpollj
kJiniek van de Amsterdamse GG&GD meJdden, we..d syfUis 'gc1
eonstateerd, cen dnling van meer daD 50 procent ten opiicht~
van 1993.
n ,)till
De daling van het aantal sy
filisgevallen zet daarmee on
verminderd door. In 1!J79
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Cuba begint offensief
tegen prostitutie
lijk\' de l()cgung 101 de Job
by (Ill I7.el:\8cll , zeUs Ills 7.1: in hel
HAVANA
ge7.elsehap van een builcillandel
he( hotcl in willen.
lJ~ Cuhunnsc uuloritcilClI zijn een
MiniSlcr van )ustitic Juan [sellin·
ofknsid bcgollncn tegen de prosti
LUlie. Mcis;cs en vrouwel1 die zidl 11<1 hceft ook aangckondigd dal het
cra<ln schuldig makcll worden sinds strnfrcdll zaJ wonJcn aangcpast on.
korl opp,cpakl en lot gcvangellis !looicrs tot lange gcvangcnisstraf
fen lc vcrooldcien. Uovcndien wil
~lrllHcn vcwordecld. Pooiers kun
len de 3utoriteitcII hel iIlegaal ver
.Wll licll lot lwaalr jaar eel krijgell.
Cub,lI1ell die hun huis voor een hurell VUII llUizcn aan prostiluces
nachl aan Cell proslituce met cen onll\locdigcn. In ruil Your bedrllgcn
klanl vcrhurcn. lopen hel risico dal van tien lot dcrlig dollar -- zcvcn
hUll ollrocrello gocd WOrtlt gecon dollar is het gcrniddclde maandin
komcn in Cuba - staan vee! inwo
fisquecrd.
Proslitulie werd in 1959. locn Fi nNs van Havana hun apparternenl
dei Caslro aan de macht kwam, als of huis voor een nachtjc aan eell
buitenJandcr mel een Cubaanse aL
CCll vcrdcrfclijke uitwas van he! ka
Dc aanpassingcn van hel straf·
pilalisll1e orticicel afgC1;chart. Door
tic econoll1ischc crisis en de loena rcchllcidcn er niel toc dal prostitulIIC van hel loeriS\llc is prostitulic lie vaorlnan een delict wordl. Pros
de laatsle jaren enann loegenamen, tituccs zullen worden opgcpakl op
Naarmatc er meer builcnlandsc lac· grond van 'de weI op gcvaarlijk gc
ris(cll komen, zijn steeds meer drag'. Vorige 1U1iand werden vier
vrouwcn e.1 meisjes bcreid hun Ii· vrouwen daarvan de eerslc SIClCh(
chmlOl te vcrkopcn. In eCII mu:hljc orr~rs. Twec werd~n tol dric jaar
gcv<Jlllo:cnisstraf veTOorUccid. Dc
kHn cI,n ,ille/era ncl 7.11vccl verdie
nen ul~ l1Iel t'Cn half jaur 'gcwoon' andere lwel~ kregen drie jaar huisllrwcrllc.l Voor ell' holel, bij de in resl under polilicbewaldllg. De
gUIl!t van c1kc discolhcck ell op 'Ieel meisjcs hadden geen slrnlblad. Ze
c!norg(lmHlc wl'l;cn wemcll het dan wllrcn wei een paar Ilcer door de
politic verhoord. Ze werden vef{)lJr001< vall de pmsliluccs.
Minister van TocriSIIlC Osmlllli dccld up basis van gCloigcm ukla·
Cienful'l;os l.edt vorige week (ij· ringclI van buren. lJie hllddcll Yerdens CCII vcrgadcrinp, IUd lie mana teld dol de mcisjes geen of(jciccl
~crs van aile grole hotelkelens in werk hadden, rcgelmalig bezoek
Ilavanil en de badplaalS Varadcro van bUilen.landcrs krc~en. luxc"arti·
kelcn onlv.ngcn. vuur Cubullnsc beht;( Ilicuwc loclaling~bdcid vllor de
holels hcp(J(lld: porliers moeten aile gripPcll in wecldc leducn en '7.ich
ji//('Ieras cn ieoercell 'die op een a~odaal gedroegen'.
[I I'<.IS
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werd de besmetting nog ~ij A33
personen vastgesteld. Opk,d~
andere 'klassieke' ges~c;h~~~1
ziekte, gonoroe, op de ~nJ8')
1 weg. Terwijl in 1981 nog' ~7Jj
, keer de diagnose gonorrpe ge;,
steld werd, was dat vorig.jWI
nog maar 424 keer het gnv~~
110 minder dan in 1993. ,,:., t,,;{
Uit het jam:verslng 1991tp~~fl
de geslilchtsziektenb
ding
, van de GG&GD blijkt ":'~1i~er,
dat het aantalgeconsta~~~e.
infccties met Chiamydia',:ye:~
lichter daalt. Bij iets me~ d~
een op de twintig vro,U.w~p:
werd deze infectie bij. on4~f-,
zoek vastgesteld. Bij aan p'r~~
ver~laafde prostituees. is ,,~~
zeUs sprake van een stij~ng"'r
Het totaJe aantal nu~uwe
consulten nam eveDeeDs
11.178, bijna duizeDd ~!~<l.~
dan in 1993 en 10.000 mmG'ei
dan in 1983 toeD nog 21..878
zkh bij de geslachtsziq~t~Ai
. polikliniek meJdden. 1"1 I' "1
: Bij na 900 bezoekers Jllaakl
I ten gebruik van de moge~ij1f;,
,heid om zich op het hiv,yWIs
te laten testen. Van d~. 4?Q
mannen die de test ondermn;'
gen waren er 15 positie«l1,,~
1993) waarvan het in t w~! g~;
vallen om homoseksuele I1l~~1
nen ging. Slechts een van de
429 geteste vrouwen wer~,po
sitief getest, een herolzi~,,g~f
'bruikende prostituee. ;r""""
De belangrijk!>'te reden, 9m
zich op het a1~veroo~e1}ii
de virus te laten testen w~ll
het hebben van wiss~le~~e,
seksuele partners (35,6 %), h~t,
begin van een vaste r.el~tie.
(22,5 %) en eenmalig OI)\1eilig
vrijen (15,1 %). Ander~ o~~-;
ken waren kinderwens, ~~~
me ang!>1. voor besmetting .~l\
na een verkrachting.
. i'I.."

is

estrn

,illefuf(J

'aitot

....
,
:::
;::;
""
....

~
:::

::;,

=

....
:;:
.:::
~

-;;
:>

...
..."

::
0::::>

~

~

~
:

~
~

..

co

'"='

o
to)

~

23

