Motie Werkgroep Sekswerk 15-06-2019
Overwegende dat:
Sekswerk werk is.
Sekswerkers dezelfde arbeidsrechten verdienen als andere werkenden
Stellen wij voor dat:
De Piratenpartij voor komende verkiezingscampagnes een hoofdstuk of paragraaf Sekswerk
toevoegt, waarin zij aangeeft te streven naar een evidence-based, bottom-up sekswerkbeleid,
dat dat niet alleen voor, maar vooral samen met sekswerkers wordt vormgegeven(1).
De Piratenpartij zich uitspreekt tegen specifieke wetgeving voor een pooierverbod(2)
De Piratenpartij zich uitspreekt tegen het criminaliseren van klanten van sekswerkers (3)
De Piratenpartij eist dat bij vergaderingen over prostitutiebeleid of andere sekswerk
gerelateerde zaken, altijd relevante belangenverenigingen zoals PROUD, de
belangenvereniging voor en door sekswerkers, als volwaardige gesprekspartner worden
uitgenodigd.
Addendum:
(1)Voorbeelden van de uitwerking van een dergelijk beleid zijn te vinden in de studie van
Joep Rottier, Decriminalization of Sex Work: The New Zealand Model An Analysis of the
Integrative Sex dustry Policy in New Zealand (Aotearoa), ook verkrijgbaar via onze
webshop, waarin het model van decriminalisatie van Sekswerk in Nieuw-Zeeland wordt
beschreven. Vergelijkbare modellen bestaan in New South Wales, Australië en in
ontwerpvorm in de 'South Australia Bill' van 9 mei 2018. In de Internetconsultatie op het
'Pooierverbod' van juni 2018 is dit standpunt al eerder namens Piratenpartij Nederland
gepubliceerd.
(2) Anti-pooierverbod, want het pooierschap is al een strafbaar feit in Nederland. Wat de
christelijke partijen hiermee bedoelen is dat ze iedere derde partij die financieel voordeel
behaalt uit de verdiensten van een (onvergunde) sekswerker strafbaar wordt gesteld.
Concreet houdt dit in dat o.a. de chauffeur, verhuurder, boekhouder, kapper, maar ook je
partner of huisgenoot strafbaar kan worden gesteld.
(3) Criminalisatie van klanten in Zweden, Frankrijk en Noord-Ierland heeft aantoonbaar
geleid tot verhoogde onveiligheid voor sekswerkers.
https://www.nswp.org/news/new-study-finds-criminalisation-sex-work-increases-andnormalises-violence
Relevante links:
Internetconsultatie 'Pooierverbod': https://pad.piratenpartij.nl/p/anti-pooierwet
Literatuurlijst wekgroep sekswerk: https://pad.piratenpartij.nl/p/sekswerk-literatuur
Verzamelpad sekswerk: https://pad.piratenpartij.nl/p/sekswerk
De legale facade: sekswerkbeleid, hoe kan het anders: https://piratenpartij.nl/winkel/delegale-facade-sekswerkbeleid-hoe-kan-het-anders/
Proefschrift Joep Rottier over het Nieuw-Zeelandse model: https://piratenpartij.nl/winkel/
proefschrift-joep-rottier/
Wetsontwerp South Australia Bill voor decriminalisatie van sekswerk: https://

www.legislation.sa.gov.au/LZ/B/CURRENT/STATUTES%20AMENDMENT%20
(DECRIMINALISATION%20OF%20SEX%20WORK)%20BILL%202018_%20HON%
20TAMMY%20FRANKS%20MLC/B_AS%20INTRODUCED%20IN%20LC/STATUTES%
20SEX%20WORK%20BILL%202018.UN.PDF
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