Brief gemeenteraad prostitutiebeleid

Beste gemeenteraad,

Nadat jullie rond 2009 geconstateerd hebben dat prostituees massaal slachtoffer van
mensenhandel zijn en ondernemers op de Wallen nauwe banden met de onderwereld
onderhouden, is het project 1012 opgestart om zodoende de positie van de prostituee te
verbeteren en ze te beschermen tegen uitbuiting.

In de tussentijd werden ondernemers op de Wallen consequent weggezet als uitbuiter,
crimineel of criminogeen en werden prostituees per definitie als slachtoffer behandeld.

Nu vier jaar verder heeft de gemeente de misstanden proberen op te lossen door met een
wijziging van het prostitutiebeleid te komen. Allereerst hulde dat jullie vier jaar de tijd hebben
genomen om met een vernieuwd prostitutiebeleid te komen. Zoals jullie zelf beweren nemen
jullie misstanden in de prostitutie zeer serieus, waardoor Amsterdammers mogen verwachten
dat er na vier jaar bedenktijd een weloverwogen, goed uitgewerkt plan ligt om prostituees beter
te beschermen tegen misstanden.

Hoewel de plannen van goede wil getuigen, blijkt duidelijk dat u als gemeenteraad, met
uitzondering van mevrouw van Doorninck, geen feeling heeft met de materie en dat uw plannen
het averechtse effect zullen hebben; prostituees worden door u nog verder in het nauw
gedreven en er wordt teveel verantwoordelijkheid bij de raamexploitanten gelegd. Daarbij stelt u
dermate hoge eisen aan de uitoefening van het beroep, dat u in strijd handelt met Europese
wetgevingen. Diezelfde Europese wetgevingen kunnen tenslotte ten aanzien van de taaltoets
roet in het eten gooien, aangezien dit in strijd is met de beginselen van vrijheid en gelijkheid.

Na het bestuderen van uw plannen heeft Amsterdam Sociaal dan ook de volgende vragen,
welke u hopelijk kunt verduidelijken.

Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente zelf moeite heeft met het trainen van
prostitutiecontroleurs op het gebied van mensenhandel? Deze controleurs zorgen veelal voor
overlast bij prostituees, met als gevolg dat meerdere prostitutiecontroleurs zijn geschorst. Is het
dan niet raar dat u deze verantwoordelijkheid bij raamexploitanten legt?

1/3

Brief gemeenteraad prostitutiebeleid

Wat voor opleidingen gaat u de raamexploitanten bieden? Een raamexploitant moet in het door
u opgestelde intake gesprek een prostituee namelijk toetsen op zelfredzaamheid. In deze intake
dient aandacht te worden besteed aan: indicatoren van mensenhandel, taalvaardigheid, kennis
van rechten en plichten, gezondheid (fysiek en geestelijk), verslaving, cognitief vermogen en/of
laaggeletterdheid. Biedt u taalcursussen aan raamexploitanten die geen Spaans, Duits of
Engels spreken? Verzorgt u opleidingen zodat raamexploitanten de vereiste psycho- en
fysiologische inschattingen kunnen maken?

Bent u op de hoogte van het feit dat uw nieuwe beleid direct ingaat tegen de grondbeginselen
van ons recht? Waarom mag een prostituee wel Spaans, maar geen Roemeens spreken? Is
iemand uit het Oostblok minder zelfredzaam, dan iemand uit Spanje? U benadeelt hele
bevolkingsgroepen met uw beleid.

Bent u op de hoogte van wat u als gemeente verstaat onder mogelijke signalen van uitbuiting
en dwang? Zo ja, hoezo is het een signaal van dwang als meerdere prostituees samen een huis
delen? Hoezo is het een signaal van dwang als een prostituee tijdens het werk staat te bellen?

Bent u er verder van op de hoogte dat u jarenlang ondernemers op de Wallen als crimineel en
criminogeen heeft weggezet, maar dat u het aan deze ondernemers nu toevertrouwd om,
samen met u als gemeenteraad, mensenhandel en misstanden te bestrijden? Dat in
ogenschouw nemend, bent u dan tot de conclusie gekomen dat ondernemers op de Wallen niet
zo criminogeen zijn als u deed voorkomen en grotendeels wél van goede wil zijn?

Is het tenslotte niet logischer om de taaltoets te schrappen, beter samen te werken met de
prostituees en raamexploitanten en deze te betrekken bij de totstandkoming van uw plannen?
Op die manier vermijd u het risico dat u plannen opstelt die niet het gewenste doel bereiken,
want vergeet niet welk belang u dient met uw prostitutiebeleid; het belang van de prostituee.

Indien de prostituee zo kwetsbaar is als u schetst, dan dient de gemeente zelf de
intakegesprekken te faciliteren door getrainde professionals, om zodoende op adequate wijze
ondersteuning te kunnen bieden aan de prostituees.
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In afwachting van uw antwoord,

Bas Merkx
Amsterdam Sociaal

----------------Bovenstaande brief is naar de gemeenteraad verstuurd en zal als raadsadres
worden besproken.
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