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De deur op slot

De deur openen

het structureel sluiten
van vergunde werkplekken

Faciliteren van transparante werkplekken

Want u denkt: Prostitutie en criminaliteit zijn volledig verweven. Dit werk doe je niet uit vrije wil. Sekswerkers zijn getraumatiseerd of worden uitgebuit. Ze moeten worden gered of geholpen. En als er geen
aanbod meer is, droogt de vraag vanzelf op.

Beleid van uw gemeente

Het effect

Uw gemeente geeft zo weinig mogelijk vergunningen af en sluit waar
Voor een werkplek, voor
mogelijk vergunde werkplekken. Het liefst geeft u helemaal geen gelegenheid
geldzaken, voor huisvesttot prostitutie. Uw gemeente richte zich wel op uitstapprogramma’s. En op een
ing kan de sekswerker niet
intensieve controle om onvergunde prostitutie op te sporen.
of nauwelijks bij reguliere
partijen terecht.
De gevolgen voor de sexwerker
Sekswerkers wijken uit naar onvergunde werkplekken (hotel, vakantiepark)
of obscure locaties (garageboxen en volkstuinen). De toegang tot belangenbehartiging, maatschappelijk werk, gezondheidszorg en hulpverlening wordt
bemoeilijkt. Sekswerkers durven geen aangifte te doen bij de politie. Dan zijn
ze hun werk kwijt. Of zelfs hun woning.
Zakelijke dienstverleners, zoals banken en accountants bieden geen diensten aan onvergund werkende sekswerkers. Die hebben dus geen toegang tot
een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zakelijke bankrekening, hypotheek
of een huurwoning. Noodgedwongen regelen ze dit elders. Dat versterkt de
huiver bij de dienstverleners weer. Een vicieuze cirkel.
Sekswerk is en blijft een schemergebied. In dit schemergebied heerst een
grote machtsongelijkheid.
Sekswerkers verkeren in een kwetsbare en afhankelijke positie!

Alleen bij partijen die het
niet zo nauw nemen met
de wet. Gaat dat mis, dan is
de drempel naar de politie
hoog.
Kortom:
wat de gemeente eigenlijk
wilde voorkomen, wordt
juist bevorderd. Prostitutie
wordt het domein van de
criminele wereld!

Er is één partij die sleutel van de deur heeft. Dat is uw gemeente!

Want u denkt:

Sekswerk is een legaal beroep. Laten we het dan ook zo regelen. Dan kunnen sekswerkers veilig hun werk
doen. Dan is er minder uitbuiting en mensenhandel. Veel klanten besteden hun geld immers liever op een
nette manier.

Beleid van uw gemeente

Het effect

Uw gemeente geeft voldoende vergunningen af en zorgt voor de
planologische inpassing. Voor ramen en clubs. Voor sekswerkers die
hun klanten liever niet thuis ontvangen. U zorgt voor toegankelijke
ondersteuning. Er is laagdrempelige toegang tot belangenbehartiging, gezondheidszorg en hulpverlening.

Sekswerkers voelen zich onderdeel
van de maatschappij. Ze kunnen
leven zoals hun buren dat doen.

U regelt de sector zo dat het vele verdiende geld, landt bij de
sekswerkers.

Er is voor criminelen minder te
verdienen, dat deel van de sector
wordt kleiner. Dat segment krijgt de
volle aandacht van politie.

De gevolgen voor de sekswerker

Er is minder overlast voor de
omgeving.

De veiligheid en vrijwilligheid van de sekswerkers is gewaarborgd.
Zakelijke dienstverleners weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft sekswerkers toegang tot maatschappelijke diensten, zoals als een
arbeidsongeschiktheidsverzekering, zakelijke bankrekening, hypotheek en huurwoning.

Kortom:
de gemeente realiseert een veilige,
eerlijke en transparante sector. En
accepteert dat prostitutie er nu
eenmaal is.

Criminele elementen hebben minder kans. En er is voor hen
minder te verdienen!
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