Hoofdstuk 5
Tekst: Van Loon
Dit artikel gaat over de opvattingen, hulpverlening en wetgeving ten aanzien van prostitutie in België.
Hierin kunnen drie hoofdlijnen worden onderscheiden:
1.

2.

3.

Vroeger: reglementarisme. De volksgezondheid, de moraliteit en de openbare orde moeten worden
beschermd door streng op te treden tegen prostituees die klanten ronselen want dit is immoreel,
onzedelijk en storend openbaar gedrag.
Recente geschiedenis: abolitionisme. Prostitutie zou moeten worden afgeschaft en prostituees zouden
moeten geholpen worden om uit hun ellendige situatie gehaald te worden, want zij zijn slachtoffer van
sociale omstandigheden, dwang en soms zelfs mensenhandel.
Nu: sekswerkdenken. Vrijwillige prostitutie is een beroep met rechten en plichten zoals een werknemer
of een zelfstandige.

Zie verder in portfolio/stellingpresentatie.

Tekst: Coene
In de tekst benadert de auteur prostitutie als “een vorm van seksuele dienstverlening, verleent tegen een
bepaalde vergoeding en waar een vrijwillig en voorafgaandelijk wederzijds akkoord is over de voorwaarden en
vormen van deze diensten.” Maar ook “een vorm van sekswerk waarbij de klant rechtstreeks fysiek contact heeft
met de dienstverlener.”
Zie verder in stellingpresentatie.

Tekst: Embrechts
In de tekst stelt de auteur zich fel op tegen prostitutie. Ze spreekt hiervoor van een oneerlijke
machtshiërarchie waarbij de koper (voornamelijk mannen) economisch een ander (voornamelijk) een vrouw kan
aanzetten tot seksuele handelingen. Dit bouwt voort op een systematische seksisme en klassisme.
Alleen geprivilegieerde prostituees komen aan het woord in het publiek debat, vrouwen die in nood zitten
of die verhandeld zijn niet. Dit geeft een oneerlijk beeld van de schoonheid van het beroep. Uit onderzoek blijkt
dan ook dat 80-95% van de prostituees een ander beroep zou nemen als ze de kans hadden. Er vindt veel geweld
plaats en het is een hoog risicoberoep: veel prostituees krijgen te maken met PTSS.
Het reduceren van menen tot koopwaar, is een neoliberale ideologie die het kapitalisme ondersteunt. Er
is een beeld van een vrije markt en van meritocratie. Slechte posities bestaan dus niet –tenzij je er zelf voor hebt
gekozen. Volgens neoliberalisme heb je immers de vrijheid om je te bewegen op de markt.
Klanten van prostituees stellen hun eigen plezier boven het subject-zijn van de prostituee. Zij wordt
gebruikt als object voor plezier. Door geld te geven aan het prostitutiesysteem, stroomt er veel geld naar pooiers.
Volgens de auteur is dit een uitbesteding van geweld, iets dat het geweten van de klant sust. Hierdoor dragen de
klanten geen verantwoordelijkheid voor hun aandeel in de problematische situatie.
De mens is een relationeel wezen, en leeft altijd in een systeem. Zo ook prostituees! Als prostitutie een
vrije keuze is, door wie is deze keuze dan beïnvloed en beperkt? Mede door de maatschappij.
“Sexuality is to feminism what work is to Marxism: that which is most one’s own, yet most taken away.”
- Catharine A. MacKinnon
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Tekst: Tonkens (reader)
Dit artikel bespreekt hoe de legalisering van prostitutie in Nederland heeft gezorgd voor een toename in
menshandel en misbruik, ondanks grote inzet van de politie en toegespitste wetten. Veel vrouwen worden naar
Nederland gehaald, hun paspoort wordt ontnomen en hun verdiensten worden afgenomen door een pooier. Deze
vrouwen zijn te angstig om zichzelf te kunnen melden, en klanten blijken ook bijna nooit een melding te doen.
Een nieuwe term kwam op: comfortfeministen. Het is comfortabel om absolute seksuele vrijheid en seks
als koopwaar simpelweg te zien als vrijheid, blijheid en tolerantie. PvdA vindt het beleid gefaald. Een boek claimt
dat ze angst voor paternalisme Nederland heeft verlamd, maar dat er wel degelijk gemoraliseerd moet worden
omdat verkoop van je lichaam geen normale transactie is.
NOOT: De wetgeving is veranderd in Nederland in 2019, gemotiveerd door de extreem toenemende
mensenhandel! Nieuw: alle prostituees en eigenaren van een seksbedrijf moeten nu een vergunning hebben en
minimaal 21 jaar oud zijn. Klant van illegale prostitutie kan strafbaar zijn. MAAR, kritiek: voorheen moesten
prostituees zich laten registreren bij de KvK, dit gebeurde ook makkelijk bij verhandelde vrouwen. Waarom zouden
zij nu ook niet net zo makkelijk een vergunning krijgen als voorheen? EN: PvdA stelt dat als deze wetswijzigingen
ook niet helpen, Nederland het Zweedse model moet overnemen.

Vraagstukken:
+ Hoe denk je over het fenomeen prostitutie zelf? Hoe denk je over de legalisering ervan?
+ Wat zijn argumenten voor en tegen legalisering? Maak daarbij een verschil tussen drie niveaus (intentie,
gevolgen, waarden) en tussen de verschillende betrokkenen.
+ Hoe denk je over seksuele zorg voor mensen met een handicap?
+ Hoe zou je het ‘best menselijk mogelijke’ omschrijven als het gaat over prostitutie in onze samenleving? Wat is
dan het kleinste kwaad? Wat is een kleiner goed?
+ Is seks hebben met iemand een noodzakelijke menselijke behoefte?
+ Hoe sta je tegenover de visie ‘seks mag geen koopwaar zijn’?
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