Brussel, 26 november 2013

Aan de leden van de Commissie van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees
Parlement

Betreft: ontwerpverslag over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de
gendergelijkheid (2013/2103 (INI)) – Rapporteur : Mary Honeyball

Geachte Mevrouw
Geachte Heer

Wij zijn op de hoogte van de inhoud van het Rapport van de Commissie van de vrouw en
gendergelijkheid van het Europees Parlement met name het ‘Ontwerpverslag over seksuele
uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid’ (2013/2103 (INI)
Als Koepel voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een
multiculturele samenleving, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging, ...
vertegenwoordigen wij meer dan 42 NGO’s (vrouwenverenigingen - met diverse
achtergronden). Gelieve de lijst hiervan als bijlage te vinden.
Op basis van ons dossier “Vrouwenhandel en prostitutie” (augustus 2012) stellen wij dat
prostitutie nauw is verbonden met vrouwen- en mensenhandel en met de seksindustrie.
Zeventien jaar na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden nog
meer vrouwen en kinderen verhandeld dan voorheen en bloeit de seksindustrie als nooit
tevoren. Het gebruik van internetsites als handelsruimte neemt toe.
Wij vinden de tijd rijp om prostitutie vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Onderzoek in
landen waar prostitutie als beroep gelegaliseerd werd, zoals in Nederland, toont uiterst
negatieve effecten voor de vrouwen en meisjes in kwestie. Het prostitutiesysteem is een
schending van de vrouwenrechten. Daarom onderschreef de Vrouwenraad het standpunt en
het 'Manifest tegen het prostitutiesysteem' van de Conseil des Femmes Francophones de
Belgique (18.04.2012). De Vrouwenraad onderschreef als lid van de Europese Vrouwenlobby
tevens de Brussels’ Call-Together for a Europe free from prostitution



De Vrouwenraad is van mening dat:
o prostitutie geen beroep is en ook geen activiteit binnen een bepaalde sector
o seksualiteit geen koopwaar is
o het prostitutiesysteem een 'handelsvorm' is gebaseerd op seksistische,
racistische en klasseparameters



Daarom verwerpt de Vrouwenraad:
o alle vormen van 'pooierschap'
o tolerantie voor pornografie in en door de media
o legalisering en depenalisering van het pooierfenomeen, omdat de internationale
mensenhandel daardoor zou kunnen toenemen
elk systeem van prostitutie en vraagt de afschaffing ervan



De Vrouwenraad wil:




een ambitieus politiek beleid dat op lange termijn een maatschappelijk project
ontwikkelt. Een visionair en realistisch project dat gelijkheid vooropstelt
dat prostitutie opgenomen wordt in de wetgeving over geweld in al zijn
vormen
een uitstapplan voor personen die de prostitutie willen verlaten

We ondersteunen ten volle het rapport van de Commissie van de vrouw en gendergelijkheid
van het Europees Parlement over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan
voor de gendergelijkheid en vragen u het standpunt van de Vrouwenraad aan de andere
Commissieleden te communiceren en het hogervermelde rapport goed te keuren op de zitting
in het Europees Parlement van 5 december 2013.
Met de meeste hoogachting
Magda De Meyer
Voorzitster Vrouwenraad

Als bijlage vindt u de lijst van de leden van de Vrouwenraad, het Manifest tegen het
prostitutiesysteem van de CFFB en de Brussels’ Call van de Europese Vrouwenlobby

