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Prostitués in de kou, sociaal werkers boos
Brussel - Sociaal werkers, geneesheren en partnerorganisaties zijn verbolgen over de motieven die de leiding van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Mozaïek naar voren schuift voor het opdoeken van Adzon. Adzon is sinds vijftien jaar een steun en toeverlaat voor mannelijke prostitués.
Twee weken geleden legden directeur Koen Van den Abeele en voorzitter Herwig Teugels van CAW Mozaïek in BDW uit waarom sociaal werk (en dan vooral straathoekwerk) met
prostitués volgens hen niet langer een te verantwoorden keuze is. Het aantal nieuwe prostitués in de straten en cafés is volgens hen flink gedaald; klanten ronselen gebeurt steeds
vaker over het internet en per gsm, en last but not least eist de overheid steeds meer resultaten. Ook is het welzijnswerk sinds 1992 heel erg geëvolueerd.
Teugels en Van den Abeele zeiden ook dat Mozaïek gekozen had voor een territoriale aanpak en niet langer voor doelgroepenbeleid. Omdat het gros van de straathoekwerkers in
de Vijfhoek opereert, stuurt Mozaïek de vier straathoekwerkers van Adzon naar Schaarbeek, Elsene en Sint-Joost. Mozaïek rekent erop dat een andere organisatie zich ook met
prostitués zal bezighouden. Maar uit de reacties die we van Diogenes (opvang daklozen) en Dune (opvang drugverslaafden) kregen, blijkt dat die twee organisaties niet op de
golflengte van Mozaïek zitten.
Soa-preventie
De sociaal werkers van Adzon reageren ongemeen fel: de leiding van Mozaïek gebruikt volgens hen niet alleen de verkeerde argumenten, ook met de cijfers zijn ze het niet eens:
"Er waren contacten met 85 nieuwe prostitués, niet met 25." En over de motieven: straathoekwerk met mannelijke prostitués is electoraal niet lonend, en bovendien zijn prostitués
geen groep die voor zichtbare overlast zorgt.
Maar hing de beslissing niet al langer in de lucht? Sinds 2006 mochten de vier straathoekwerkers van Adzon zich niet langer alleen met prostitués bezighouden: "We hebben in
2007 met z'n vieren driehonderd mensen met problemen bereikt, onder wie tweehonderd prostitués."
"CAW laat de meest kwetsbaren vallen," zeggen de straathoekwerkers Bruno Claeys, Emmanuelle Curcio, Sandra Van Vreckem en Fabienne Haerinck. Ze krijgen steun van de
geneesheren Pascal Semaille en Didier Ngay en ex-collega's Myriam Monheim, Bart Vandenbroucke en Bert De Bock. Adzon heeft zestien jaar lang een sociaal netwerk gecreëerd
voor straatprostitués. "Die kennen hun rechten niet, ze stappen niet op eigen houtje naar een dokter. Het zijn heel kwetsbare mensen."
Een profiel schetsen van 'dé' prostitué is niet makkelijk. Voor sommigen, afkomstig uit een homofoob milieu of een homofobe maatschappij, is het een manier om hun
homoseksualiteit te beleven. Anderen doen het om den brode, om vrouw en kinderen in het thuisland geld te sturen. Nog anderen gewoon om te overleven. Neem de Bulgaren, in
hun land - ze zijn Roma of behoren tot de Turkse minderheid - behoren ze tot de laagste klasse. Niet alleen is homoseksualiteit taboe, ook over soa's weten ze niets. "Sommigen
denken dat je veilig seks kunt hebben zonder condoom als je onmiddellijk na het vrijen plast."
Dat met het opdoeken van Adzon ook de preventieve soa-consultaties worden opgedoekt, baart sociaal werkers en dokters zorgen, voor de prostitués én hun klanten: "Die klanten
komen uit alle lagen van de Belgische bevolking, arm en rijk, homo en hetero, getrouwd en vrijgezel, huisvader en kinderloos."
Vorig jaar gingen 43 prostitués op consultatie bij Adzon. Meer dan de helft had geen ziekteverzekering, twee waren hiv-positief, zes hadden er syfilis, elf waren in contact gekomen
met hepatitis B. "In het belang van de volksgezondheid mogen we er niet aan denken dat die consultaties wegvallen," zeggen de dokters.
Straathoekwerk dat zich exclusief met prostitués bezighoudt, blijft volgens de betrokkenen - jammer genoeg - een bittere noodzaak. Het argument dat andere organisaties de
prostitués 'erbij kunnen nemen', lachen ze weg. Adzon heeft een vertrouwensband gesmeed. "De prostitués komen de nieuwelingen aan ons voorstellen, ze kennen en vertrouwen
ons. We kunnen onmiddellijk beginnen met preventie."
Onze gesprekspartners hebben één bede: "Laat ons verder werken, met soa-preventie, met straathoekwerk, met sociaal werk én met internet."
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