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Brussel-Stad - Sinds begin dit jaar worden
de mannelijke straatprostitués in Brussel
aan hun lot overgelaten. Adzon, de
organisatie die zich met deze jongens
bezighield, zag haar subsidies verdwijnen.
De vroegere medewerkers van Adzon
trekken nu aan de alarmbel.

Sinds 1992 hield de organisatie Adzon zich met
deze jongens bezig. Adzon viel onder het
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Mozaïek.
Daar geven ze sinds begin dit jaar geen subsidies meer aan Adzon. En dat terwijl het werk met die
jongens volgens de vroegere medewerkers broodnodig is. Want seksueel overdraagbare ziekten zoals
HIV zijn een grote gevaar voor deze mannen.
Male Prostitution Bruxsel

"Tot 2008 bereikte Adzon tweehonderd jongens per jaar. De jongens op straat hebben het moeilijkst.
Vaak zijn het jongens die niet voorgelicht zijn op het vlak van soa's, die spreken soms de taal niet en
kennen hun weg niet op sociaal en medisch vlak," vertelt
Bert Debock, ex-medewerker van Adzon.
"We gingen drie avonden per week de straat op en deelden gratis condooms uit. Zo konden we ook
contact maken met de jongens. Ze konden bij ons langskomen zonder afspraak. En er was een sociaal
centrum met medische consultatie."
Volgens een recente studie van de universiteit van Leuven zijn er in het Brussels Gewest 500
straatprostitués aan de slag. Ongeveer een derde van hen zijn mannen. Volgens Mozaïek zou de
straatprostitutie juist afnemen, want de prostitués werken nu vooral via nieuwe kanalen als internet en
gsm.

Audio en Video

Volgens het kabinet van Brigitte Grouwels (CD&V), die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie
verantwoordelijk is voor welzijn, zou Sensoa Brussel de werking van mannelijke straatprostitués
overnemen.
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