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Het project „Uitwisseling van kennis en ervaring met Europese straathoekwerkers in het milieu van de 
mannelijke prostitutie» liep gedurende het jaar 2012. Het heeft de straathoekwerkers van drie Belgische 
organisaties die sekswerkers als doelgroep hebben, de kans gegeven gelijkaardige organisaties 

in verschillende landen te bezoeken en zo professionele ervaringen uit te wisselen, onder andere over de 
manier van werken met een doelgroep die zich vaak onzichtbaar probeert te maken en over het constante 
aanpassingsvermogen dat de straathoekwerkers moeten bezitten om telkens meer toenadering te zoeken. 

Naast deze ontmoetingen die in de vorm van een reisverslag werden gerapporteerd, is het in meerdere landen 
interessant gebleken nog meer informatie te verzamelen om de analyse uit te breiden van het straathoekwerk 
bij sekswerkers en in het bijzonder bij personen van de mannelijke sekse die zich prostitueren. Zo hebben we 
dankzij de antwoorden van 10 Europese organisaties1  op een uitgebreide vragenlijst, een aantal essentiële 
punten op vier verschillende domeinen kunnen aanstippen:

- de elementen die kenmerkend zijn voor de doelgroep van sekswerkers en in het bijzonder van prostitués;
- de structuur van de deelnemende organisaties en hun activiteiten ten opzichte van de evolutie van hun 

doelgroep en de prostitutie;
- de plaats van het straathoekwerk in de benadering van de sekswerkers;
- de impact van de nationale wetgeving inzake prostitutie op het sekswerk en het straathoekwerk. 

Dankwoord: We willen graag de mensen bedanken die, dankzij hun informatie, deze studie mogelijk hebben 
gemaakt. 

Analyse: Adélaïde Trousselard (Dynamo International), Benjamin Boelen (Icar Wallonie), Christoph Gill 
(Boysproject) and Katia Sender (Alias)

1. 10 organisaties in 8 Europese landen, waarvan de activiteiten direct te maken hebben met mannelijke sekswerkers en prostitués, hebben aan de enquête 
meegewerkt. Het gros van de deelnemende organisaties zijn ngo’s of organisaties (Hesed Bulgaria, LGBTeam Timisoara, Basis Projekt, Lena, Boysproject, 
Stacja, Icar Wallonie, Cabiria Prostboyz, Alias). Twee ervan hebben het statuut van liefdadigheidsinstantie (The Men’ s room, MAP).

ostitution masculine » réalis
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1. Voorstelling van de activiteiten 
van de Europese organisaties die 
werken met mannelijke sekswerkers

1.1. Een individuele begeleiding en een 
luisterend oor

De organisaties getuigen over de moeilijkheden 
waarmee ze te maken krijgen bij het contact met hun 
doelgroep. Sekswerkers staan over het algemeen 
heel erg op discretie en wantrouwen de mensen 
die ze niet kennen en waarvan ze weten dat deze 
geen seksuele diensten tegen betaling verlenen. 
De buurten waar ze hun werk uitoefenen zijn vaak 
moeilijk toegankelijk, gevaarlijk en afgelegen.

Daarom kiezen bepaalde organisaties voor een 
opleidingsmethode in paren: mannelijke sekswerkers 
die al een zekere geloofwaardigheid en legitimiteit in 
het milieu hebben verworven, worden opgeleid om 
andere sekswerkers informatie te kunnen geven inzake 
gezondheidsonderwijs, preventie en verzorging, en 
dit op de plaatsen zelf waar er wordt geprostitueerd. 
Wanneer de boodschap van iemand uit het milieu 
zelf komt, wordt die duidelijk beter ontvangen dan 
wanneer ze komt van maatschappelijk werkers, 
hoewel deze, via regelmatige gesprekken, toch ook 
tot de mensen doordringen. Zo heeft de organisatie 
HESED in Bulgarije een opleidingsmethode via paren 
ontwikkeld, in het hart van de Roma-gemeenschap.

De organisaties bieden een bonte waaier aan 
activiteiten en diensten aan, afhankelijk van de 
beschikbare middelen, hun objectieven en de al dan 
niet specifieke doelgroep die ze elk willen bereiken. 
Toch vinden we ook gelijklopende methodes terug, 
namelijk bij het straathoekwerk en in het voorstel voor 
een individuele begeleiding van de doelgroep. Het 
luisterend oor van de professionele medewerkers van 
de organisaties is van cruciaal belang bij het contact 
met de sekswerkers.

De organisaties mogen dan wel «open» zijn, in de 
zin dat de sekswerkers zich er vrij moeten voelen 
te komen en te gaan wanneer ze willen, raad te 
vragen of gewoon wat te praten, er zijn er maar 
weinig die beschikken over een ontvangstruimte of 
slaapplaatsen «intra muros» met een structuur die 
erop is voorzien sekswerkers op te vangen2 .
 

2. Alias, Boysproject, Icar Wallonie, Prostboyz. De organisatie Basis 
Projekt stelt de mogelijkheid tot nachtelijk onthaal voor.

1.2. Het verlagen van gezondheidsrisico’s

De deelnemende organisaties zijn voor de mannelijke 
sekswerkers ook een belangrijk aanspreekpunt 
voor alles wat te maken heeft met gezondheid 
en dan vooral met risico’s die voortkomen uit 
seksueel gedrag en de opsporing van seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Ook voor hulp bij 
de nefaste gevolgen van de prostitutie of voor 
begeleiding bij administratieve procedures, is de 
aanwezigheid van de straathoekwerkers belangrijk. 
De straathoekwerkers voeren hier een dialoog van 
sensibilisering en opleiding en staan hiervoor in 
rechtstreeks contact met de doelgroep: op straat, in 
parken, ... Concreet zorgen verschillende organisaties 
voor medische permanentie bij de screening op soa’s 
(Hesed, LGBTeam Timisoara, The Men’s Room, 
Boysproject, Icar Wallonie, Alias) en in Bulgarije 
hebben ze een mobiele medische eenheid. Soms is 
er ook een algemene medische permanentie (zoals 
bij de organisaties Basis-Projekt en Icar Wallonie). 
Het Poolse programma Stacja, met een doelgroep 
van jongeren en minderjarigen, organiseert zelfs 
workshops over seksuele gezondheid. Andere 
organisaties zoals Basis Projekt en Lena, bieden 
ook sociale begeleiding en meer algemene hulp en 
informatie aan.

Opmerkelijk is dat de meeste organisaties hiervoor 
enkel met de sekswerkers zelf werken, terwijl slechts 
enkelen (bijvoorbeeld Basis Projekt in Duitsland) ook 
actief zijn op het gebied van preventie en gezondheid 
bij de klanten.

Uit de gegevens die we hebben verzameld, blijkt dat 
de sekswerkers zelf vooral contact zoeken voor hulp 
bij risicovermindering bij drugsgebruik of ook voor 
algemene medische diensten. Niet alle deelnemende 
organisaties bieden deze diensten aan.

1.3. Financiering en partnerschappen van 
de organisaties

De meeste organisaties kunnen functioneren dankzij 
overheidssubsidies die overal ongeveer even hoog 
zijn, of dankzij andere hoofdzakelijk nationale en/of 
plaatselijke fondsen3 . Enkel het Bulgaarse Hesed 
heeft verklaard deels te worden gefinancierd door 
Europese en zelfs internationale budgetten (komende 
van het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, 
tuberculose en malaria).

3. Andere organisaties (LGBTeam Timisoara en MAP) kunnen rekenen 
op privégiften en -bijdragen.
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Hoewel de diversiteit op gebied van financiering 
in principe de deur opent naar meer financiële 
middelen, klaagt de overgrote meerderheid van 
de deelnemende organisaties over budgettaire 
beperkingen. Sommigen zeggen voor hun 
voortbestaan afhankelijk te zijn van overheidssteun 
(bijvoorbeeld Boysproject. Maar ook Basis Projekt 
wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het departement 
Jeugd en Gezondheid van de stad Hamburg). Maar 
het zijn tegelijkertijd die lage subsidies en een gebrek 
aan overheidssteun waardoor de meeste andere 
organisaties het financieel moeilijk hebben. En het is 
niet omdat de subsidies van een ‘hoog’ (nationaal) 
niveau komen, dat de overheden er vrijgeviger zijn4 . 
Het is niet omdat de overheid zich voorstander toont 
van wat de organisaties doen, dat hier automatisch 
financiële steun uit voortvloeit. Of soms kan die steun 
ook enkel materieel zijn en niet financieel5  . Terwijl 
het net de budgettaire beperkingen zijn die een 
rechtstreekse weerslag hebben op de diensten die de 
organisaties kunnen aanbieden en op hun personeel. 
Het gevolg is een stagnering van de interactie met de 
sekswerkers.

De organisaties stellen verscheidene praktijken aan 
de kaak:

- eenmalige subsidies van korte duur, waardoor 
de organisaties geen projecten op lange termijn 
kunnen aangaan en ze dus met een «van dag 
tot dag»-mentaliteit moeten werken;

- een gebrek aan indexering van de 
gesubsidieerde bedragen: hierdoor dalen de 
bedragen, of ten minste, de inkomsten blijven 
dezelfde terwijl de uitgaven stijgen;

- de ontvangen subsidies, die vaak niet 
hoog genoeg zijn, dienen niet alleen om de 
rechtstreekse werking van de organisaties 
te financieren (de aangeboden diensten en 
activiteiten), maar in de eerste plaats ook voor 
de hoge logistieke en administratieve kosten 
(huurprijzen, boekhouding, enz.), wat dus 
meestal ten koste gaat van de activiteit op het 
terrein.

4. Het Programma Stacja geeft een voorbeeld dat boekdelen spreekt: Het 
Nationale Centrum voor Aids, een dienst van het Poolse Ministerie voor 
Gezondheid, kende de organisatie voor een gans jaar straathoekwerk een 
subsidie van 1000 euro toe!

5. De plaatselijke overheid stelt wel een lokaal ter beschikking dat 
Programme Stacja voor een beperkt bedrag kan huren.

Verscheidene organisaties verenigen hun krachten 
met die van andere entiteiten die werken met 
sekswerkers, of ze vormen netwerken om beter aan 
de behoeften van de sekswerkers tegemoet te kunnen 
komen. Deze mobilisatie speelt zich hoofdzakelijk op 
lokaal en nationaal niveau af. Zo zijn in verschillende 
landen gezondheidsnetwerken opgezet om de 
doelgroepen te begeleiden bij de moeilijkheden die ze 
op gebied van gezondheid ondervinden. Op die manier 
wil men de risico’s ten gevolge van drugsverslaving 
verminderen en worden er partnerships gevormd 
in de strijd tegen HIV/AIDS, ziektes die voor 
deze doelgroep een reëel gevaar vormen6 . De 
partnerships tussen de organisaties zijn dus vaak 
multidisciplinair7  en beperken zich niet tot een enkel 
actieterrein8 : ze hebben nauwe banden ontwikkeld 
met de lokale overheden en gezondheidsdiensten 
en soms zelfs met afkick- en screeningscentra. 
De organisatie Hesed werkt zelfs samen met een 
privébedrijf. Dankzij haar samenwerkingscontract 
met een ziekenhuis dat besmettelijke ziektes 
behandelt en met een private onderneming, heeft ze 
honderden hiv- en aidstests kunnen aankopen. Deze 
acties op het gebied van gezondheidszorg zijn sterk 
gelokaliseerd en vinden behalve bij samenwerkingen 
met overheidsinstellingen, zelden een nationale 
weerklank (bijvoorbeeld: het bovenvermelde 
Bulgaarse programma «preventie en controle van hiv 
en aids» dat een lokale en een nationale dimensie 
heeft). Aan de andere kant melden slechts weinig 
organisaties banden te hebben met de lokale en 
gemeentelijke overheden (Hesed, The Men’s Room) 
en nog minder met de politie (MAP).

Naast deze netwerken zijn er in een aantal landen 

6. In Bulgarije kunnen we het Programma «Preventie en controle van hiv/
aids» aanhalen, dat vooral de drugsverslaafden, de Rom, de sekswerkers, 
de jongeren en de mensen die al hiv hebben opgelopen, wil bereiken. 
In Roemenië werken vier verschillende organisaties samen, waaronder 
LGBTeam Timisoara en de Roemeense vereniging voor de strijd tegen 
aids (ARSAS). In Hamburg in Duitsland staat een heel netwerk van 
dienstverleners klaar om de sekswerkers te helpen.

7. Bijvoorbeeld: het Stacja Programma in Polen is het werk van een groep 
verenigingen uit verschillende sectoren (organisaties voor het verlagen 
van risico’s bij drugsgebruik, verenigingen die in de prostitutiesector 
werken en organisaties voor de preventie van hiv). Het is een informele 
samenwerking die gebaseerd is op de uitwisseling van steun aan de 
doelgroepen en aan de onderlinge organisaties zelf. Ook verscheidene 
andere organisaties, zoals die voor de preventie van kindermishandeling 
of voor de strijd tegen mensenhandel, nemen hieraan deel.

8. Verder zijn er bijvoorbeeld ook nog de banden tussen Basis Projekt 
en «Basis&Woge» (jongeren, gezondheid, migranten) en tussen de 
Oostenrijkse vereniging LENA en organisaties die rond vrouwen, 
sekswerkers en migranten werken.
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ook werkgroepen opgericht waar verscheidene 
organisaties uit eenzelfde of verschillende steden 
deel van uitmaken. Het zijn organisaties die op de 
een of andere manier te maken krijgen met sekswerk. 
Hier kunnen ze ideeën en opvattingen uitwisselen 
over onderwerpen die daar specifiek mee te maken 
hebben. Er zijn meerdere voorbeelden:

- In België zijn er de werkgroep voor prostitutie in 
Antwerpen en de werkgroep «hiv en migranten» 
die zowel een lokale als een nationale dimensie 
heeft en waar ook de organisatie Boysproject 
toe behoort.

- Er zijn werkgroepen die zich expliciet 
focussen op de uitwisseling van ervaringen 
en de methodologie van het straathoekwerk 
(bijvoorbeeld: Vlastrov, het Vlaams-Antwerpse 
netwerk voor straathoekwerk waaraan ook 
Boysproject deelneemt en het Netwerk van 
Poolse organisaties voor straathoekwerk 
(OSOS) waar het Programma Stacja lid 
van is. OSOS wil het straathoekwerk 
promoten en ondersteunen en een betere 
toenaderingsmethode in Polen ontwikkelen. 
In de praktijk worden er opleidingen en 
conferenties georganiseerd en is er een 
platform ontstaan waar de partnerorganisaties 
hun ervaringen kunnen delen);

- Stacja is lid van de Poolse groepering tegen 
de seksuele uitbuiting van kinderen (Polish 
Coalition against Commercial Sexual Abuse 
of Children), die deel uitmaakt van ECPAT 
International. Deze volgt de situatie van de 
seksuele uitbuiting van kinderen in Polen op, 
organiseert educatieve en sociale campagnes 
en houdt pleidooien om de wet te laten 
aanpassen;

- Het Forum over prostitutie dat verbonden is 
met de organisatie The Men’s Room en zich in 
samenwerking met de Stad Manchester buigt 
over de steun aan mannelijke en vrouwelijk 
prostituees;

- Het Britse netwerk voor projecten met 
sekswerkers waar ook The Men’s Room lid van 
is;

- Het Duitse netwerk voor dienstverlening aan 
sekswerkers (BUFAS) en het Netwerk voor 
dienstverlening aan mannelijke sekswerkers 
(AKSD) en waartoe Basis Projekt behoort;

- Het Franse Collectief «Recht en Prostitutie». 

Op internationaal niveau, wezen Stacja, Icar Wallonie 
en Alias op hun banden met het Internationale 
netwerk van straathoekwerkers dat door Dynamo 
International wordt gecoördineerd. Deze twee 
organisaties behoren immers tot de platformen voor 
straathoekwerkers (Fédération Traces de Rue en 
OSOS), die op hun beurt lid zijn van het netwerk 
in kwestie. Hesed en Boysproject hadden het over 
hun betrokkenheid bij het Netwerk Correlation 
(Europees Netwerk voor gezondheid en sociale 
integratie). De Bulgaarse organisatie vermeldde haar 
medewerking met zowel het Netwerk Bordernet (dat 
ijvert voor de grensoverschrijdende samenwerking 
op het gebied van hiv/aids), het Swan (Sex Worker’s 
Action Network), en het Europese netwerk Tampep 
(European Network for HIV/STI Prevention and 
Health Promotion among Migrant Sex Workers). 
Boysproject op haar beurt, heeft in het kader van 
het Vlaams-Nederlandse Netwerk voor mannelijke 
prostitutie zelf een grensoverschrijdend Europees 
samenwerkingsverband opgericht.

2. Kenmerken van de mannelijke 
sekswerkers in Europa

2.1. Een gediversif ieerde doelgroep met 
talrijke behoeften

Doordat de mannelijke prostitutie zich nog zoveel 
meer in de marge afspeelt dan de vrouwelijke 
prostitutie en er minder studies over zijn gemaakt, 
is het niet makkelijk het fenomeen in cijfers uit te 
drukken (wanneer we bijvoorbeeld spreken over 
raamprostitutie, vormen de mannen en travestieten 
een grote minderheid t.o.v. de vrouwen). Het blijft 
dus moeilijk het fenomeen in te schatten of een 
eventuele groei van deze doelgroep op lokaal of zelfs 
nationaal niveau weer te geven. Toch heeft de Britse 
organisatie The Men’s Room op plaatselijk niveau 
een stijging van het aantal mannelijke sekswerkers 
vastgesteld. In Duitsland rapporteerde het Deutsche 
AIDS Hilfe enkele jaren geleden een evolutie op 
nationaal niveau bij de mannelijke sekswerkers en 
dienstverleners.

Het publiek van mannelijke prostitués wordt 
gekenmerkt door een zeker heterogeniteit, waardoor 
ook de doelgroepen van de hulporganisaties 
variëren. Zo werken een aantal onder hen, zoals 
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Alias in Brussel, exclusief voor een mannelijke 
doelgroep (prostitués, transgenders, travestieten), 
terwijl anderen zich zowel op mannen als op vrouwen 
richten (bijvoorbeeld: de Poolse organisatie Stacja en 
het Oostenrijkse LENA dat een centrum voor advies 
open houdt voor mensen die te maken hebben met 
sekswerk). Bovendien werken sommige organisaties 
vooral met volwassenen (bijvoorbeeld: Icar Wallonie in 
België en The Men’s Room in het Verenigd Koninkrijk 
werken met mannelijke sekswerkers van boven 
de 30). Anderen daarentegen richten zich op een 
bredere groep waartoe ook de jongeren behoren die, 
ook als ze nog geen geld verdienen door sekswerk, 
dit milieu toch al frequenteren (bijvoorbeeld: de 
Belgische organisaties Alias en Boysproject).

We stellen een grote variatie vast aan afgelegde 
parcoursen en manieren waarop het sekswerk 
wordt uitgeoefend, ook al omdat de sekswerkers 
vaak in moeilijke omstandigheden leven. Toch lijkt 
er een zekere hiërarchie te bestaan, gebaseerd 
op de verschillende groepen (escorts, prostitués, 
travestieten, ...) en de specifieke kenmerken die eigen 
zijn aan elke groep. Zo lijken de «escorts» hiërarchisch 
gezien een rang boven de andere sekswerkers te 
staan (wat zich uit in hogere tarieven), als «echte» 
professionals te worden beschouwd door de 
prostitutie gemeenschap. In Bulgarije onderscheiden 
de travestieten zich dan weer van de sekswerksters 
door het feit dat ze alleen werken, zonder dat iemand 
hen stuurt. Over het algemeen vormen ze ook een 
hechtere groep dan de anderen: tijdens het werk 
beschermen ze elkaar en nemen ze het voor elkaar 
op. Maar om meer klanten te lokken, is hun aanpak 
op straat provocerender en agressiever.

Tijdens de gesprekken tussen sekswerkers en 
hulporganisaties, vormen vragen over gezondheid 
(zowel seksueel als algemeen) een steeds 
terugkerende constante. Ook discriminatie is een 
kwestie die vaak wordt aangekaart. De problematiek 
rond transgenders komt daarentegen slechts 
sporadisch (bij de organisatie Men’s Room) aan bod. 
Op de vraag naar andere onderwerpen waarover 
vaak wordt gesproken, variëren de antwoorden van 
de ene organisatie tot de andere. Waar gevoelens 
en het sociale en familiale leven in de gesprekken bij 
organisaties zoals LENA en Boysproject een belangrijk 
thema vormen, wordt bij het Bulgaarse HESED 
nauwelijks met de doelgroep over de privésfeer 
gesproken. Op dezelfde manier is seksualiteit voor 
de sekswerkers bij de Roemeense, Poolse en Duitse 
organisaties een gedeelde bekommernis, terwijl het 
onderwerp bij gesprekken in Bulgarije haast niet 

voorkomt.

Ook prostitutie en verslavingen worden anders 
aangebracht: het zijn de meest voorkomende thema’s 
in de conversaties, zonder daarbij het zwaartepunt te 
worden.

2.2. Een jong maar voornamelijk 
meerderjarig publiek

Uit de informatie die de deelnemende organisaties 
hebben doorgegeven, blijkt dat er praktisch geen 
sekswerkers jonger dan 16 zijn, of ze worden vanwege 
hun lage aantal door de teams van deze organisaties 
in ieder geval niet opgemerkt. De enige deelnemende 
organisatie die met minderjarigen werkt, is het Poolse 
Programma Stacja, met een doelgroep waarvan de 
leeftijd tussen de 15 en de 25 jaar schommelt. De 
jongste sekswerkers waarover bepaalde organisaties 
berichten, zijn over het algemeen minstens 18. Een 
aantal organisaties richt zich dan ook specifiek op 
deze jonge meerderjarigen. Zo vertegenwoordigen 
de 18- tot 24-jarigen wel 70% van de mensen die 
hun toevlucht zoeken tot de diensten van The Men’s 
Room in Manchester.

Maar de grote meerderheid van de organisaties 
werken met een doelgroep van 20- tot 35-jarigen. 
Dit betekent dus dat er weinig «oude» mannelijke 
sekswerkers zouden zijn. Om slechts enkele cijfers 
aan te halen:

- Het Duitse Basis Projekt telt 80% 20- tot 
25-jarigen in zijn doelgroep;

- Volgens de mensen op het terrein, maken de 
20- tot 35-jarigen 60% uit van de doelgroep 
van het Belgische Boysproject en 80% van die 
van de Prostboyz in Frankrijk.

Het ziet er naar uit dat de sekswerkers die op het 
internet actief zijn, een stuk jonger zijn dan zij die op 
straat werken.

Een aantal deelnemende organisaties hebben 
bevestigd geen specifieke toenaderingspogingen 
naar minderjarigen toe te ondernemen, omdat die 
zo’n kleine minderheid vormen binnen de doelgroep. 
Velen verklaren wel dat, wanneer hun teams op het 
terrein erg jonge sekswerkers tegenkomen, ze hun 
inspanningen, steun en begeleiding verdubbelen om 
deze jongeren te helpen. Bij minderjarige prostitués 
is er immers een aanpak nodig die aangepast is aan 
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de situatie en er moeten juridische mechanismes ter 
bescherming van de jeugd worden geactiveerd. In 
dergelijke gevallen zoeken de organisaties meteen 
contact met ngo’s en sociale diensten die met kinderen 
werken (bijvoorbeeld: het Roemeense LGBTeam, of 
het Britse Men’s Room dat voor zo’n zaken beroep 
doet op het agentschap «Protect», een team dat met 
de sociale diensten en de politie samenwerkt om de 
minderjarigen zo goed als mogelijk te helpen.) Bij 
de organisaties die zelf met minderjarigen werken, 
proberen de straathoekwerkers eerst informatie te 
verkrijgen over de sociale en gezinssituatie van de 
jongeren. Als ze bij de jongere de wens ziet om uit 
het milieu van het  sekswerk te stappen, dan moedigt 
de organisatie dit zeker aan. De vertrouwensrelatie is 
hier van cruciaal belang.

En zoals Icar Wallonie terecht opmerkt, is het beste 
om de minderjarige een teken van leven te laten 
geven aan zijn wettelijke vertegenwoordigers, mét 
de steun van de medewerkers op het terrein, maar 
zonder dat deze de plaats onthullen waar ze de 
minderjarige hebben gezien.

2.3. Een mobiele doelgroep van 
uiteenlopende af komst

Mannelijke sekswerkers worden vaak gekenmerkt 
door hun grote mobiliteit, hoewel ze in Warschau 
en Newcastle grotendeels sedentair bleken te 
zijn. Wanneer deze mobiliteit zich over de grenzen 
van een regio of een land uitstrekt, blijft ze toch 
hoofdzakelijk Europees. Landen van bestemming 
zijn meestal Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland: allemaal landen 
die geografisch gezien dicht bij elkaar liggen of zelfs 
buurlanden zijn. Boysproject wijst erop dat escorts 
(vooral als ze uit Zuid-Amerika komen) vaak via 
België naar Nederland trekken.

De verhouding van personen van vreemde origine in 
de doelgroep waarmee de deelnemende organisaties 
werken, varieert aanzienlijk naargelang het land. 
In een land als Frankrijk vinden we heel weinig 
migranten onder de sekswerkers terug en in andere 
landen (Bulgarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, 
Polen) zijn er zelfs zo goed als geen, terwijl ze in nog 
andere landen net heel sterk vertegenwoordigd (80% 
in Hamburg) of zelfs bijna allemaal van vreemde 
afkomst zijn (In Oostenrijk bijvoorbeeld, zijn volgens 
de organisatie LENA 100% van de transgenders van 
buitenlandse origine).
In België zelf merken we grote verschillen op: Alias 

en Boysproject die respectievelijk in Brussel en 
Antwerpen werken, verklaren dat 80% van haar 
doelgroep van vreemde herkomst is, terwijl dit 
percentage in Luik, waar Icar Wallonie actief is, veel 
lager ligt (10%).

De mannelijke sekswerkers van buitenlandse origine 
in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, komen over 
het algemeen uit Oost-Europa (Bulgarije, Polen, 
Hongarije, Roemenië, Servië, Bosnië, Kosovo). De 
Oostenrijkse organisatie krijgt ook sekswerkers uit 
Zuid-Amerikaanse landen over de vloer. Hetzelfde 
geldt voor het Antwerpse Boysproject. Dit laatste 
meldt, net als haar collega’s van het Belgische Icar 
Wallonie, ook mensen van het Afrikaanse continent 
tegen te komen.

Het statuut van de mannelijke sekswerkers wordt 
gekenmerkt door een zekere heterogeniteit: waar 
in Frankrijk en België de buitenlandse sekswerkers 
vaak illegaal zijn (hoewel de situatie soms is 
geregulariseerd), vinden we in Hamburg vooral 
Europese staatsburgers terug, terwijl dit in Oostenrijk, 
verrassend genoeg, toeristen zijn. Daar waar de 
mannelijke sekswerkers autochtonen zijn, zijn ze 
bijna altijd werkloos en komen ze uit een stedelijke 
omgeving (Bulgarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, 
Oostenrijk, Duitsland, Polen, België). Vreemdelingen 
die ook nog eens in een illegale situatie leven, 
worden onvermijdelijk uit de «legale» arbeidsmarkt 
buitengesloten. Autochtonen kunnen in mindere mate 
ook studenten of werknemers zijn (Polen, Frankrijk).

2.4. De prostitutiebuurt

De mannelijke prostitutie is een grotendeels stedelijk 
fenomeen: alle organisaties zijn in steden actief. 

De «fysieke» plaatsen waar de organisaties 
voornamelijk werken, zijn straten, parken, bars 
en in mindere mate stations. Ook in de virtuele 
wereld van het internet zijn de medewerkers van de 
organisaties volop vertegenwoordigd (zie hieronder). 
In «gesloten» omgevingen zoals cinema’s, sauna’s, 
privéclubs, bordelen (bijvoorbeeld: de «Laufhaus» 
waar zowel mannelijke als vrouwelijke sekswerkers 
hun eigen kamer hebben) of vitrines (in landen 
met raamprostitutie zoals België) vinden we de 
straathoekwerkers echter zelden terug. Deze 
gesloten omgevingen worden voornamelijk door 
mannen bezocht, maar ook door transseksuelen en 
transgenders.
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Wat sekswerkers op openbare plaatsen betreft, zijn 
mannelijke prostitués (mannen die seksuele relaties 
hebben met andere mannen) het meest «zichtbaar» 
in parken (in Roemenië, Newcastle, Hamburg, 
Frankrijk). Elders zijn de groepen heterogener: 
op straat, aan de stations of in de parken waar, al 
naargelang het land, de organisaties een merendeel 
aan travestieten (bijvoorbeeld: in Bulgarije, Hamburg, 
Luik) of mannen (Roemenië) aantreft.

De organisaties MAP, Stacja, Basis Projekt en 
Prostboyz vinden op het internet vooral mannen terug, 
terwijl HESED verklaart dat internet grotendeels door 
travestieten wordt gebruikt (ditzelfde gegeven vinden 
we in Frankrijk terug).

2.5. De klanten

De klanten van mannelijke sekswerkers zijn altijd 
mannen. Waar de betaling in sommige landen 
(Bulgarije, Oostenrijk, Frankrijk) volledig of 
grotendeels financieel lijkt te verlopen, vergoeden de 
klanten seksuele relaties in andere landen met een 
drankje, drugs, voedsel (Roemenië, Duitsland) of, 
in minder mate, met onderdak (Verenigd Koninkrijk, 
Polen, België). Het Poolse Stacja verklaart dat 
klanten bij wijze van compensatie soms ook een pre-
paid telefoonkaart betalen. Icar Wallonie in Luik merkt 
dat wederzijdse diensten eveneens als vergoeding 
voor seksuele relaties gangbaar zijn.

Slechts een minderheid van de organisaties die de 
vragenlijst hebben ingevuld (3 op 10), werkt zowel 
met de mannelijke sekswerkers als met hun klanten. 
Blijkbaar vertrekt men in die gevallen vanuit twee 
verschillende uitgangspunten. Een aantal organisaties 
die met klanten werken (HESED in Bulgarije en Basis 
Projekt in Hamburg) vertrekken vanuit het standpunt 
dat het doel van gezondheidsacties en preventie 
van soa’s enkel vanuit een globale visie kan worden 
bereikt, en dit door beide zijden van de mannelijke 
prostitutie erbij te betrekken: zowel de sekswerker als 
de klant. Aan de andere kant is er Basis Projekt dat 
vindt dat de klanten een even erg gestigmatiseerde 
groep vormen als de prostitués zelf en dat ook zij 
gerichte hulp nodig hebben.

Icar Wallonie werkt ook wel met klanten, maar op 
een zeer strikte manier en de hulp beperkt zich 
vaak tot het luisteren naar de mensen. Zowel voor 
Icar Wallonie als voor Boysproject zijn de klanten 
niet de belangrijkste doelgroep. De organisaties die 
helemaal niet met klanten werken, voeren volgende 

argumenten voor hun keuze aan:

- De klanten zijn moeilijk bereikbaar (LGBTeam 
Timisoara) of hebben weinig zin om met de 
organisaties mee te werken (MAP). Ze willen 
natuurlijk zo weinig mogelijk opvallen en 
vragen dus zelden om hulp (The Men’s Room);

- Men wil zich concentreren op de sekswerkers, 
hun problemen en financiële behoeften 
(Prostboyz) of op het oplossen van hun 
conflicten (Boysproject). Daarbij is het niet 
de klant die de prostitutie ondergaat en kan 
hij zelfs worden gezien als een factor die de 
prostitutie net in stand houdt. Zo wees het 
Poolse Stacja erop dat ze zich in het begin 
bijna exclusief bezighield met minderjarigen 
die op straat leefden en in de prostitutie 
terecht kwamen. Ze werden beschouwd als 
slachtoffers van seksueel misbruik waarbij hun 
klanten de daders waren. Sindsdien werkt de 
organisatie zowel met minderjarige als met 
mannelijke sekswerkers en ze beperkt haar 
activiteiten tot deze twee groepen om hen te 
helpen hun moeilijke situatie te veranderen en 
problemen die eruit voortvloeien te voorkomen;

-  Alias (Brussel) zet zijn prioriteit op mannelijke 
sekswerkers en werkt tegelijkertijd aan 
het uitbreiden van partnerschappen met 
preventieorganisaties die meer staat zijn om 
met de klanten te werken;

- De Sekswerkers moeten zelf 
preventievertegenwoordigers op het terrein 
worden (Prostboyz). Maar toen de vraag kwam 
van een escort om ook gericht aan preventie 
te doen bij de klanten, heeft de organisatie het 
principe overgenomen.

3. Methodes waarmee de medewerkers 
op het terrein de doelgroep proberen 
te bereiken

3.1 Straathoekwerk

Uit de antwoorden op de vragenlijst, komt naar 
voor dat straathoekwerk voor de organisaties een 
noodzakelijke methode is om met de sekswerkers in 
contact te treden (of te blijven). Het straathoekwerk 
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bestaat er dus uit mensen op de plaatsen te treffen 
waar ze hun activiteiten uitoefenen (op straat, in 
bars, parken, clubs, enz...). Aangezien sekswerkers 
zich soms heel wantrouwig opstellen tegenover 
mensen die niet uit hun milieu komen, kan dit 
bijvoorbeeld door condooms uit te delen en zo een 
gesprek te beginnen. Met de methodologie van het 
straathoekwerk, kan men zich zonder vooroordelen 
concentreren op de mensen in hun eigen omgeving, 
zodat er op de plaats zelf waar er wordt gewerkt 
een vertrouwensband tussen de sociaal werker en 
de sekswerker tot stand kan komen. De mensen 
zijn vrij de hulp van de sociaal werker al dan niet te 
aanvaarden. Er bestaan geen contracten.

Het Poolse «Stajca» verduidelijkt dat de medewerkers 
er zich goed van bewust zijn dat prostitutie voor de 
sekswerkers een manier is om geld te verdienen en 
dat de tijd die ze op straat doorbrengen voor hen 
werkuren zijn. Bijgevolg mogen de contacten met de 
medewerkers het werk van de prostitués niet in de 
weg staan. De mensen kunnen op ieder moment de 
communicatie met de sociaal werkers afbreken. De 
organisatie voegt eraan toe dat haar medewerkers 
geen kledij of uiterlijke tekens dragen waardoor 
ze van de gemiddelde burger kunnen worden 
onderscheiden. Alias heeft deze keuze ook gemaakt.

Naast het relationele aspect, wordt de methodologie 
van het straathoekwerk als manier om kwetsbare 
personen te benaderen, door de maatschappelijk 
werkers ook gebruikt om de mensen bewust te maken 
van de risico’s die seksuele betrekkingen kunnen 
hebben, van drugsgebruik of van meer algemene 
gezondheidsproblemen die voortkomen uit precaire 
levensomstandigheden en een gebrek aan hygiëne. 

De organisaties zijn zowel overdag als op 
weekavonden op straat actief. Een aantal onder 
hen doet ook weekendshifts. Deze werkschema’s 
worden natuurlijk niet willekeurig opgesteld, maar in 
functie van de prostitutie, die in elke stad anders kan 
zijn. Het is belangrijk voor de doeltreffendheid van 
het straathoekwerk, dat de er een zeker regelmaat 
in de buurtbezoeken schuilt, maar de sociaal 
werkers moeten zich evengoed kunnen aanpassen 
aan veranderende omstandigheden en situaties 
en aan de realiteit van het ogenblik. Flexibiliteit is 
onontbeerlijk. De uurregelingen lijken misschien heel 
oncomfortabel, maar prostitutie is nu eenmaal een 
zeer onregelmatig fenomeen. Dankzij deze flexibiliteit 
kunnen de sociaal werkers mensen in het milieu leren 
kennen en kunnen ze contacten leggen.

De organisaties zijn niet alleen fysiek, reëel in de 
prostitutiebuurten aanwezig, maar zijn ook meerdere 
uren per week online op het internet.

3.2 Het gebruik van het internet

Hoewel de straatprostitutie nog steeds een 
belangrijke rol speelt (daarom doen de organisaties 
hun straatrondes), ontwikkelt de prostitutie op internet 
zich bliksemsnel. Er bestaan nog maar weinig cijfers 
over, maar de Franse organisatie Cabiria bijvoorbeeld, 
schat dat 80% van de mannelijke prostitutie in Lyon 
zich op internet afspeelt.

Het sekswerk heeft de trein van de informatie- en 
communicatietechnologie dus zeker niet gemist. Maar 
het internet kan ook een communicatiemiddel vormen 
voor sekswerkers onderling, zodat ze eventueel op 
plaatsen kunnen afspreken die minder toegankelijk 
zijn voor het publiek. De mannelijke sekswerkers 
staan natuurlijk ook via hun gsm met elkaar in contact. 
Toch gaat het om totaal verschillende doelgroepen. 
Zo merkt Prostboyz in Frankrijk op dat de migranten 
vooral op straat terug te vinden zijn. Stacja meldt dat 
in Polen vooral minderjarige sekswerkers actief zijn 
op internet.

Nu de sekswerkers soms vaker aanwezig zijn op het 
internet dan op straat, in bars of clubs, hebben ook 
de hulporganisaties zich aan deze nieuwe realiteit 
moeten aanpassen. Nu kwetsbare personen niet 
altijd meer fysiek zichtbaar zijn in het straatbeeld, 
hebben de organisaties op bepaalde sites een 
internetpermanentie op touw gezet, om met de 
mannelijk sekswerkers in virtuele dialoog te kunnen 
treden. Stacja heeft een speciaal programma 
waarmee het contact kan leggen met sekswerkers 
die hun beroep op het net uitoefenen en dit met 
het precieze doel om de risico’s bij jongeren in 
chatkanalen in te dijken.

De Belgische organisaties voor straathoekwerk die 
in verschillende steden bij sekswerkers actief zijn 
(Boysproject, Alias, Espace P en Icar Wallonie), 
hebben zelfs beslist een gezamenlijk platform 
(Belgian Network Male Prostitutes) op te richten 
om deze nieuwe methodologie uit te werken. 
Hiervoor werd o.a. een internetsite gecreëerd (www.
info4escorts.be), waar de mannelijke sekswerkers 
terecht kunnen voor informatie over hun rechten, 
over seksueel overdraagbare ziektes, over seksueel 
risicogedrag, ... De organisaties nemen elk een deel 
chatsessies voor hun rekening, zodat de sekswerkers 
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rechtstreeks bij een sociaal werker terecht kunnen. 
Aangezien internet een wereld is waar echt en vals 
door elkaar lopen, willen ze met deze permanentie 
een vertrouwensband creëren tussen de MSW en 
de maatschappelijk werkers, en proberen ze zowel 
fysiek als virtueel beschikbaar te zijn (luisterend, 
medisch, sociaal, ...)

4. De impact van de nationale 
wetgeving op sekswerkers

4.1 Een wetgeving die varieert van land 
tot land

In de landen die in deze analyse zijn opgenomen, zijn 
de regels voor sekswerk en prostitutie in juridische 
teksten vastgelegd. Het standpunt van de wetgever 
staat niet los van de sociale betekenis van sekswerk 
en van het gebruik van het eigen lichaam voor 
gelddoeleinden. 

Zo is prostitutie in bepaalde landen (zoals Roemenië) 
eenvoudigweg verboden en kunnen prostitué(e)s 
vervolgd worden, andere staten hebben specifieke 
sociale statuten die het gegeven prostitutie 
omkaderen en die de sekswerkers een zekere 
bescherming garanderen (sociaal, gezondheid, 
...). Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland of in 
Oostenrijk. In Frankrijk is sekswerk noch verboden, 
noch gereglementeerd. Er bestaat geen wet die 
specifiek het «sekswerk» op zich bepaalt. Er zijn 
teksten die ook voor sekswerk gelden (met name over 
gezondheid), maar zonder speciaal de sekswerkers 
te vermelden.

Er bestaan dus juridische systemen waarin prostitutie 
ofwel strafbaar ofwel legaal is en nog andere dobberen 
tussen de twee in. Zo is sekswerk in Bulgarije wel 
illegaal, maar niet uitdrukkelijk verboden. Er is, net 
zoals in België, een grijze of tolerantie zone.

En zelfs wanneer sommige wetteksten «tolerant» 
lijken, kunnen er zich situaties voordoen waarbij de 
hoofdrolspelers toch weer in de illegaliteit belanden. 
Dit is onder andere het geval wanneer het sekswerk 
door iedereen zou kunnen worden gezien, zoals op 
openbare plaatsen en dan vooral als er vaak kinderen 
komen. In dat geval kan de prostitutie wel verboden 
zijn (bijvoorbeeld in Duitsland, België en het Verenigd 
Koninkrijk). Een andere hypothese die de grilligheid 
van de Europese nationale wetgevingen illustreert, 

heeft het gemunt op prostitutie in panden die met 
dat doel zijn ingericht: terwijl dit illegaal is in Polen, 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is dit niet het 
geval in België. In Duitsland valt prostitutie onder een 
wet over sekswerk die in 2001 werd goedgekeurd. 
Volgens deze wet, is het toelaten of verbieden van 
prostitutie afhankelijk van de plaats. Zo is prostitutie 
verboden in scholen en op openbare plaatsen. Als 
ze worden aangehouden, krijgen de sekswerkers de 
eerste keer een boete van 200 euro, maar daarna 
stijgt dat bedrag. Kan de persoon in kwestie dit 
bedrag niet betalen, dan gaat ze de gevangenis in. 
Op bepaalde plaatsen in de stad (bijvoorbeeld: de 
Repperbahn-buurt in Hamburg), is prostitutie dan 
weer wel toegelaten.

Aan de andere kant lijkt in alle landen die in deze 
studie zijn vertegenwoordigd, het ronselen van 
klanten illegaal, en worden de prostitués ervoor 
beboet (verboden in de Verenigd Koninkrijk, 
sommige plekken in België en in Frankrijk). In 
verschillende Scandinavische landen daarentegen, 
is het net het gedrag van de klant dat niet wordt 
toegelaten. In Frankrijk werd in maart 2003 de wet 
op de binnenlandse veiligheid goedgekeurd (in de 
volksmond de Wet Sarkozy II genoemd). Hierin werd 
het passieve ronselen in het artikel 225-10-1 van het 
Franse Strafwetboek9  opgenomen. Onder «passief 
ronselen» valt iedereen die de bedoeling heeft 
seksuele diensten tegen betaling aan te bieden, wat 
op alle openbare plaatsen verboden is (op straat, in 
bars, openbare tuinen, parken, bossen, ...). Als hij 
wordt opgepakt, riskeert de persoon in kwestie een 
boete en/of gevangenisstraf. Dit is een nationale wet, 
maar ze wordt regionaal en dus door elke prefectuur 
apart toegepast. Zo zijn er in 2007 in diverse steden 
strenge gemeentelijke aanhoudingen gebeurd. In 
Lyon en Bordeaux zijn bijvoorbeeld arresten tegen de 
sekswerkers uitgevaardigd, waarin stond dat ze niet 
langer op hun gebruikelijke werkplek mochten blijven. 
Onder andere in Toulouse, Parijs, Nantes en onlangs 
in Marseille10 , zijn de controles sterk toegenomen. 

De vertegenwoordigde landen zijn het ook unaniem 

9. In dit artikel staat: «het feit van, door welk middel dan ook, zelfs door 
een passieve houding, publiekelijk bezig te zijn met ronselen van een 
ander met het doel hem/haar aan te zetten tot seksuele relaties in ruil voor 
een betaling of een belofte van betaling, wordt bestraft met 2 maanden 
gevangenisstraf en 3 750 euro boete”. (STRASS - Vakbond voor sekswerk, 
http://site.strass-syndicat.org/nos-droits/)

10. http://www.services4sexworkers.eu/s4swi/articles/view/id/18 (de 
Duitse organisatie Casa Blanca, de site is beschikbaar in het Engels, 
Spaans, Frans en Russisch).
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eens wanneer het gaat over de veroordeling van elke 
vorm van dwang bij het sekswerk. Dit houdt verband 
met de strijd tegen de mensenhandel die indruist 
tegen de meest fundamentele mensenrechten en 
die door veel landen in verschillende internationale 
teksten wordt verboden. 
 
4.2  De toepassing van de wet op lokaal 
niveau - belang voor de doelgroep

De nationale wetgeving over het sekswerk en meer 
bepaald over de prostitutie moet natuurlijk over het 
hele territorium worden toegepast. Toch lijkt het 
erop dat in de praktijk de specifieke bepalingen in 
verscheidene landen lokaal worden vastgelegd, 
waarbij we een zekere tolerantie bemerken bij 
de lokale toepassing van juridische teksten. De 
overheden die de wetteksten met betrekking tot de 
sekswerkers moeten laten naleven, kunnen bewust 
voor deze lakse houding kiezen en er volledig achter 
staan (zoals organisaties in het Verenigd Koninkrijk 
en in België rapporteren). Maar het kan ook een 
willekeurige of opportunistische beslissing zijn, zoals 
lokale organisaties in België en Frankrijk opmerken. 
In bepaalde gevallen is corruptie dus niet ver af. 
Een Poolse straathoekwerker verwoordt het zo: «we 
weten niets over de relatie tussen de politie en de 
pooiers, maar je komt ze geregeld samen op straat 
tegen». 
Veel organisaties vermelden dat deze troebele 
relatie tussen de sekswerkers en de plaatselijke 
overheden die erover moeten waken dat de wetten 
worden gerespecteerd, hoofdzakelijk bij vrouwen 
(en in Frankrijk ook bij transgenders) voorkomt, en 
slechts af en toe bij mannen. Dit kan waarschijnlijk 
worden verklaard door de grotere kwetsbaarheid 
van de vrouwen, hun hoger aantal en hun grotere 
zichtbare aanwezigheid in vergelijking met mannelijke 
prostitués.

4.3 De effecten van de wetgeving op de 
deelnemende organisaties

De organisaties die op de vragenlijst hebben 
geantwoord, hebben niet nagelaten aan te geven, 
hoe de wetgeving betreffende sekswerk in hun 
land hun werkzaamheden en hun relaties met de 
doelgroepen beïnvloedt. Er zijn er zelfs een paar 
die zich op basis van juridische teksten hierover, nu 
speciaal focussen op de strijd tegen de gedwongen 
prostitutie (het Oostenrijkse LENA werkt bijvoorbeeld 
met zo’n organisatie).

De organisaties getuigen van de impact die de politie-
interventies op hun relaties met hun doelgroep hebben: 
wanneer de politie controles uitvoert, repressief 
optreedt of door de prostitutiebuurten passeert, stellen 
de mannelijke sekswerkers zich veel verdekter op. 
Zo wordt het voor de organisaties een stuk moeilijker 
om de sekswerkers te bereiken en hun diensten 
aan te bieden (condooms uitdelen, testen uitvoeren, 
gezondheids- en sociale diensten, raadgevingen, ...) 
Telkens het contact wordt onderbroken, is het weer 
moeilijker om terug toenadering te zoeken, de relatie 
en het vertrouwen moeten telkens opnieuw worden 
opgebouwd en vaak gaat er een lange periode 
mee gepaard waarin de prostitués moeten worden 
overtuigd dat de straathoekwerkers niets met de 
politie te maken hebben.

In gans Europa wordt de toegang tot de plaatsen waar 
het sekswerk wordt gecontroleerd, als problematisch 
beschouwd. Voor de organisaties betekenen deze 
repressieve interventies een obstakel dat hen hindert 
bij hun dienstverlening en bij hun preventieacties 
voor hiv en soa’s. Het zou dus niet slecht zijn, mocht 
er een uitgebreider onderzoek komen om zowel 
de organisaties te leren kennen die actief zijn in 
landen waar prostitutie verboden is, als de middelen 
die ze hebben om tot het circuit van de mannelijke 
sekswerkers door te dringen.

4.4 Het militante karakter van de 
organisaties bij de evolutie van de juridische 
teksten

Vaak zijn hulpverleners die werken met mensen die 
hun lichaam als werkinstrument gebruiken, goed 
onderlegd in de nationale juridische teksten over het 
sekswerk en de prostitutie in het bijzonder. Ze krijgen 
hier speciale opleidingen en informatie over, enz... 

De organisaties die met sekswerkers werken, zijn 
vaak in mindere of meerdere mate bedreven in het 
lobbyen in het juridische kader rond het sekswerk. 
Sommigen zijn betrokken bij acties bij de plaatselijke 
politieke overheden en instellingen en proberen 
hiermee veranderingen in de wetgeving rond 
prostitutie te beïnvloeden. Anderen houden zich bij 
deze processen op de achtergrond, ze hebben niet 
dezelfde materiële of menselijke capaciteiten of 
werken in een andere context. Nog anderen kiezen 
er bewust voor het voortouw niet te nemen, omdat ze 
neutraal willen blijven. Ze richten zich meer op een 
formele en lokale benadering van het sekswerk. Zo 
leidt het Poolse Stacja een actie die pleit voor het 
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vervolgen van volwassenen die betaalde seksuele 
betrekkingen hebben met de minderjarigen waar 
de organisatie in Warschau mee werkt. Andere 
organisaties (in Frankrijk en Duitsland) gooien het over 
een andere boeg en pleiten voor een legalisering van 
sekswerk, op voorwaarde dat het door volwassenen 
wordt uitgevoerd. 

We kunnen hieruit afleiden dat er wel verschillende 
actieniveaus zijn, maar dat alle organisaties goed op 
de hoogte zijn van het belang van het wettelijke kader 
en dat het merendeel de publieke opinie probeert te 
beïnvloeden om op de een of andere manier een 
“regularisatie” te verkrijgen. Enkel de heel kleine 
organisaties hebben niet genoeg middelen om zich 
naast het gewone contact met de doelgroep ook nog 
met lobbyen bezig te houden. Als we kijken naar de 
dagdagelijkse effecten van de regelgeving op het 
terrein, kan het belang van lobbyen en pleiten moeilijk 
worden onderschat.

5. Gegevens van de deelnemende 
organisaties

DUITSLAND

BASIS-Projekt
Pulverteich 17
D-20099 Hamburg
Website: www.basis-projekt.de
E-mail: basis-projekt@basisundwoge.de
Contactpersoon: Gerhard Schlagheck

OOSTENRIJK

Beratungsstelle LENA, für Menschen die in der 
Prostitution arbeiten oder gearbeitet haben 
(LENA)
Steingasse 25
 4020 Linz
Website: www.lena.or.at (informatie in het Roemeens, 
Tsjechisch, Slovaaks, Spaans, Frans, Engels, 
Russisch, Bulgaars, Hongaars)
E-mail: lena@caritas-linz.at 

BELGIË

Alias
Rue du Marché au Charbon, 33
1000 Bruxelles
Website : http://www.alias-bru.be/

E-mail : info@alias-bru.be
Contact : Katia s (travailleuse de rue et chargée de 
projet), katia.alias@gmail.com

BoysProject
Appelmanstraat 12
2018 Antwerpen
Website: http://www.boysproject.be (in het Frans, 
Engels, Nederlands)
E-mail: info@boysproject.be   /  boysproject@
cawdeterp.be
Contactpersoon: Yves Dingens (coördinator)

Icar Wallonie
Chaussée J.J. Knaepen 180
4420 Montegnée
Website : http://www.icar-wallonie.be/
E-mail : icar@skynet.be 

BULGARIJE

Health and social development Foundation 
(Hesed)
87 Al. Stamboliiski blvd
1303 Sofia
Website : http://www.hesed.bg (en anglais et en 
bulgare)
E-mail : mail@hesed.bg
Contactpersoon: Rayna Dimitrova 
(programmacoördinatrice, sociaal werkster)

FRANKRIJK

Prostboyz
5 quai lassagne
69001 lyon
Website : http://www.prostboyz.org/
E-mail : info@prostboyz.org

POLEN

Stowarzyszenie Programe Stacja / Stacja 
Programme Association
ul. Wspólna 65/19
00-687 Warszawa
Website: www.programstacja.org.pl
E-mail : info@programstacja.org.pl
Contactpersoon: Wojciech Gola

ROEMENIË

LGBTeam Timisoara
Cal. Sagului, Nr. 1, Ap. 21,
Timisoara 300488
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Website : www.totalgay.ro
E-mail : zoly@totalgay.ro
Contactpersoon: Korodi Zoltan Gabriel 
(discussiegroep in Timisoara)

VERENIGD KONINKRIJK

The Men’s room
c/o YPSF 1 Central Buildings Oldham Street
Manchester M1 1JQ
Contactpersonen: Hayley Speed (Support and 
Development Worker): hayley@mroom.co.uk
Graeme Urlwin (Project director) graeme@mroom.
co.uk

MAP (Male Action Project)
Cyrenians
Architectural House
Plummer Street
Newcastle upon Tyne
NE4 7AB
Website: http://www.thecyrenians.org/what_we_do/
our_services/map_male_action_project
E-mail: I.Fiddes@tcuk.org (MAP Development 
Worker)
Contactpersoon: Ian Fiddes
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eu/documents/Sexworkmigrationhealth_final.pdf, 
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Nuttige links:

http://blip.tv/sexworkerspresent (website met een 
compilatie van videofilms gemaakt door sekswerkers 
van overal te wereld. Ze geven hun mening over de 
wetten en de politiek, werpen een blik op hun job 
d.m.v. gezondheidsprogramma’s, geven raad en 
vertellen hun verhaal); 

www.indoors-project.eu (Website van het Project 
INDOORS, dat een analyse maakt van het leven en 
de werkomstandigheden van de sekswerksters in 9 
Europese steden: Amsterdam, Genua, Hamburg, 
Helsinki, Madrid, Marseille, Porto, Sofia en Wenen. 
Het bevat verschillende documenten over het 
«Indoor»-werk van de sekswerksters; 

www.services4sexworkers.eu (overzicht van diensten 
voor sekswerkers in Europa);

www.sexworkeurope.org (website van het Comité 
voor de rechten van de sekswerkers in Europa - 
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www.travaildusexe.com (Cybermagazine over 
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7. Sleutelwoorden

Om de termen die in deze studie werden gebruikt, 
beter te begrijpen, lijkt het ons nuttig enkele definities 
uit het werk „Work safe in sex work - A European 
Manual on Good Practices in Work with and for Sex 
Workers11“ op te frissen. Dit document is opgesteld 
op basis van 26 bijdragen van lidorganisaties van het 
TAMPEP-netwerk (European Network for HIV/STI 
Preventie and Health Promotie among Trekken Sex 
Workers). 

Sekswerker (Sex worker) : deze term wordt 
verkozen boven de term «prostitué». De uitdrukking 
«sekswerker» probeert neutraal te zijn, geen 
oordeel uit te spreken en de nadruk te leggen op de 
omstandigheden waarin de seksuele diensten worden 
geboden. De term «commerciële sekswerker» is in 
onbruik geraakt, hoofdzakelijk doordat ze twee keer 
hetzelfde punt benadrukt (commercieel en werk)

Transgender:  Verwijst iemand dat de gender niet 
met zijn geslacht overeenkomt, in andere woorden 
iemand die zich niet helemaal identificeert met de 
sociale rol die aan zijn geslacht cultureel toegewezen 
is. 

Travestiet : Iemand die kleding draagt van het andere 
geslacht

«Indoor»-sekswerker : sekswerker die binnen, via 
internet, contact legt met zijn klanten.

«outdoor»-sekswerker : sekswerker die buiten 
contact legt met zijn klanten, in buurten waarvan 
geweten is dat sekswerkers er actief zijn.

Klant : persoon die seksuele diensten probeert te 
verkrijgen. 

Veiligere seks : Impliceert dat men keuzes kan 
maken en bepaald gedrag kan aannemen om de 
risico’s te verminderen of beperken.

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) : 
Deze besmettingen ontwikkelen zich via de overdracht 
van organismes van de ene persoon naar de andere 
tijdens seksueel contact. Naast de «traditionele» 
soa’s zoals syfilis of gonorroe, vallen ook hiv (dat aids 

11. TAMPEP (European Network for HIV/STI Prevention and Health 
Promotion among Migrant Sex Workers), Work safe in sex work - A 
European Manual on Good Practices in Work with and for Sex Workers, 
http://tampep.eu/documents/wssw_2009_final.pdf, 2009;

veroorzaakt), Chlamydia trachomatis, het humaan 
papillomavirus (dat kanker kan veroorzaken), genitale 
herpes, hepatitis B, trichomoniasis, enterische 
infecties en parasitaire ziektes onder de term soa’s. 
Sinds de jaren ‘80 zijn de complexiteit en de reikwijdte 
van soa’s sterk toegenomen. Vandaag zijn meer dan 
twintig organismes en syndromen als soa’s erkend. 

Op de website www.travaildusexe.com staat een 
andere definitie voor legalisering. 

De legalisering van de prostitutie betekent het 
intrekken van wetsartikelen die prostitutie verbieden. 
In Canada bijvoorbeeld, is prostitutie niet illegaal, 
maar er staan wel vier wetsartikelen in het Canadese 
Wetboek van Strafrecht die activiteiten in verband 
met prostitutie strafbaar maken: mensen proberen de 
prostitutie in te lokken, souteneurschap, praten met 
iemand om prostitutie uit te lokken en het openhouden 
van een bordeel. In Canada zou legalisering dus 
betekenen dat deze vier artikels uit het Wetboek van 
Strafrecht worden geschrapt.


