Van:
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 11:21
Aan: Griffie Leiderdorp
Onderwerp: Brief betreffende steun voor sekswerkers

Geachte gemeenteraadsleden van Leiderdorp,
Vanwege de coronacrisis zijn er veel mensen zonder werk komen te zitten. Gelukkig zorgt de
overheid voor financiële steun, zodat men geld heeft voor basisbehoeften zoals voedsel en
onderdak. Inmiddels zijn de meeste contactberoepen weer aan het werk (zoals masseurs,
kappers en acupuncturisten) en kunnen naar verwachting bijna alle beroepen per 1 Juli weer
aan het werk. Nagenoeg de enige groep die hiervan uitgezonderd lijkt te zijn, zijn de
sekswerkers.
Ik schrijf u om aandacht te vragen voor deze groep. Sekswerk is in Nederland gelegaliseerd,
maar tevens sterk gereguleerd. Dat betekent dat sekswerkers werken onder de opting-in
regeling: een fictief dienstverband dat er in de praktijk op neer komt dat sekswerkers geen
aanspraak kunnen maken op de landelijke TOZO regeling, noch de bijstand.
Dit heeft als gevolg dat sekswerkers al sinds maart zonder enige inkomsten zitten. Daarom
wil ik u vragen om sekswerkers, als de burgers en medemensen die zij zijn, te ondersteunen
op eenzelfde manier als anderen die door deze crisis geen inkomsten hebben. Los van het
taboe en stigma wat op sekswerk rust is het duidelijk dat deze mensen nu dringend hulp nodig
hebben voor basisbehoeften als voedsel en onderdak. Dat deze veelal gemarginalizeerde en
arme groep verwacht wordt om nog maanden zonder enige steun te overleven, terwijl zij als
ieder ander zich aan de wet houden en belasting betalen, is mijns inziens verwerpelijk en
onverantwoordelijk beleid. Daarnaast heeft het gebrek aan steun het zeer voorspelbare gevolg
gehad dat sommigen zich genoodzaakt zien illegaal te gaan werken om niet dakloos te
worden of te verhongeren. Deze onveilige situatie kan eenvoudig vermeden worden door
sekswerkers financiëel te steunen.
Er is op dit moment alleen steun voor sekswerkers die een uitstapprogramma volgen, een
regeling die gebouwd is op stigma en niet op de realiteit. Onderzoeken wijzen uit dat
uitstapprogramma's niet effectief zijn en dat sekswerkers onvrijwillig in uitstapprogramma's
terecht komen. Dat laatste zal door deze regeling ook het geval zijn. Daarnaast zijn er voor
andere contactberoepen geen extra voorwaarden die afgevinkt moeten worden om aanspraak
te maken op een betaalregeling, dus waarom voor sekswerkers wel? Het is schandalig dat
moraliteit hier bepaalt over mensenlevens, in plaats van feiten.
Sekswerkers zijn mensen die eerlijk geld verdienen door het leveren van een dienst, en die
eerlijk belasting betalen. Zet uzelf in voor deze benadeelde beroepsgroep, gun ze ook een
eerlijke financiële regeling, of laat ze onder gepaste corona-maatregelen weer aan het werk.
Hoogachtend,
(gegevens bekend bij de griffie)

