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Amsterdam, 14 september 2015

Betreft: In Nederland werkzame sekswerkers die vanwege hun werk niet werden toegelaten in Amerika

Weledelgestrenge Heer Koenders,
Tot onze organisatie wendde zich mevrouw Z. en mevrouw V., beiden werkzaam als zelfstandig ondernemers in
de raamprostitutie in Amsterdam, met het volgende verhaal:
Mei jl vertrokken mevrouw Z. en mevrouw V. samen voor een vakantie van 10 dagen naar Los Angeles.
Aangekomen op het vliegveld in LA werd mevrouw Z. door een douanebeambte uit de rij gehaald en gevraagd
met welk doel zij Amerika bezocht en welk beroep zij uitoefent. Na de vragen eerlijk te hebben beantwoord,
werd zij geboeid apart gezet in een kamertje. Haar vriendin en collega die reeds was toegelaten, werd nadat
duidelijk was geworden dat zij bij elkaar hoorden, opgehaald en naar haar vriendin in de kamer gebracht. Beide
vrouwen zijn verhoord en vervolgens geboeid afgevoerd naar de gevangenis. Na een nacht in de cel
doorgebracht te hebben, zijn ze de volgende dag op een vliegtuig gezet terug naar Nederland.,
Op het vliegveld werden zij slecht behandeld en kregen het volgende te horen: ‘We don’t want your kind of
people here’. In de gevangenis moesten zij al hun spullen inleveren, maar mochten het contante geld dat ze bij
zich hadden naar de cel meenemen omdat ze het geld anders ‘wellicht niet meer terug zouden zien’. Een
politieagent deelde ze lachend mede: ‘you will never forget this night’. Ze waren niet warm gekleed en hadden
het koud ‘s nachts maar kregen geen dekens. Met name mevrouw Z. is door het hele gebeuren zeer
getraumatiseerd. Beide vrouwen proberen het incident te verwerken en achter zich te laten.
Als organisatie die opkomt voor de belangen van sekswerkers in Nederland kunnen wij deze gebeurtenis niet
zonder protest laten passeren.
Sekswerk is in Nederland een legaal beroep en het is onaanvaardbaar als in Nederland werkende sekswerkers
niet op vakantie kunnen naar landen waar het beroep niet legaal is en waar ze vervolgens op deze manier
worden behandeld. De vrouwen hadden geen enkele intentie om in Amerika te gaan werken.
De behandeling van de vrouwen die werden afgevoerd en in de gevangenis werden gezet alsof het criminelen
zijn, is zeer onrechtvaardig en druist bovendien in tegen de rechten van de mens.
Hierbij verzoeken wij U om deze kwestie voor te leggen aan uw Amerikaanse ambtgenoot en te verzoeken om
uitleg over voornoemde gang van zaken. Vervolgens willen wij met u in gesprek treden over hoe een
gebeurtenis als deze in de toekomst te voorkomen is.
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