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Nieuwe hiv-buren, deel 3

tekst: Peter J. Smit

Foto: Robert Sompolski

Naast GNPPlus kreeg de Hiv Vereniging TAMPEP als nieuwe hiv- buur. 
 TAMPEP is een NGO die de positie van (migranten)sekswerkers in Europa wil versterken.

TAMPEP is een Europese netwerkorganisatie 
die de gezondheid van migranten sekswerkers 
wil bevorderen, onder andere door bij deze 
groep hiv- en soa-preventie na te streven. Seks-
werkers worden vaak in gezondheidsprogram-
ma’s vergeten. Eind november 2013 spreek ik 
met de twee medewerkers van het bureau van 
TAMPEP: Licia Brussa en Dennis van Wanrooij. 
Licia is geboren in 1956 in Venetië. Zij studeerde 
sociologie en promoveerde in 1980. Sinds 1980 
is zij getrouwd met een Nederlander.
Dennis van Wanrooij heeft een Nederlandse 
vader, maar is geboren in 1968 in Sao Paulo in 
Brazilië. Hij studeerde rechten in Brazilië en 
werkt nu aan zijn promotie over mensenrech-
ten aan de Vrije Universiteit in Brussel. Beiden 
blijken mensen te zijn die zeer bevlogen kun-
nen vertellen over hun werk.

TAMPEP
Licia: “TAMPEP wilde inspringen op de noden 
en behoeften van migranten sekswerkers over 

heel Europa. Het werkt met een communitymo-
del waarin emancipatie en empowerment van 
de sekswerkers centraal staat. Het werk is 
gebaseerd op internationale mensenrechten-
verdragen en het probeert een basis te leg-
gen voor toegang tot (medische en preventie) 
dienstverlening voor sekswerkers met een mi-
grantenachtergrond. Daarnaast wil het de po-
sitie van de sekswerkers in Europa versterken 
en een ‘stem’ geven aan deze mensen.”

Het werk
Dennis: “We werken met mensen die in contact 
staan met sekswerkers. Zoals maatschap-
pelijk werkers die met sekswerkers werken. 
Sommige van hun organisaties zijn ‘commu-
nity based’: dat zijn zelfhulporganisaties van 
sekswerkers en organisaties die sekswerkers 
ondersteunen en diensten verlenen. We willen 
mensen in staat stellen om aan hun gezond-
heid te denken en daarvoor te zorgen. En daar 
hoort ook aandacht voor preventie van hiv en 

soa bij. Condoomverstrekking, glijmiddelen, de 
mogelijkheid om een soa-kliniek te bezoeken 
en je te laten behandelen.”
Licia:” In sekswerk is de kwetsbaarheid voor 
hiv heel specifiek gerelateerd aan de con-
text en de wettelijke positie die sekswerkers 
in bepaalde landen hebben. De enige manier 
om hen te steunen in hun gezondheid is dus 
voorwaardenscheppend. Dat betekent dat we 
het zo willen organiseren dat ze geen geweld 
meemaken, voldoende gezondheidsinformatie 
krijgen en toegang krijgen tot allerlei andere 
informatie die zij nodig hebben, bijvoorbeeld 
over hun rechten. Die communicatie moet ook 
cultureel-sensitief zijn; moet gericht zijn op 
hun positie, hun noden in de settings waarin zij 
werken. Het maakt uit of ze op straat werken, 
achter een raam zitten, werken in seksclubs of 
massagesalons, of voor een escortbedrijf, of 
voor zichzelf.”
Dennis: “TAMPEP wil uiteraard iets doen voor 
alle sekswerkers, maar we doen het meeste 

komt op voor sekswerkers
TAMPEP 
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voor vrouwelijke sekswerkers en transgenders. 
In landen waar het mogelijk is, proberen we ook 
dingen te bereiken voor mannelijke sekswerkers.”

Activisme
TAMPEP is op initiatief van Licia opgericht. Zij 
was voor die tijd al activiste bij een mondiale 
beweging voor sekswerkers. In 1985 was de 
eerste internationale sekswerkersconferen-
tie in Nederland. In de tachtiger jaren was 
zij al betrokken bij een eerste verkenning 
van de stad Amsterdam die wilde weten hoe 
het met de migranten sekswerkers gesteld 
was. Licia: “Amsterdam tolereerde het, maar 
had geen idee over hoeveel mensen dit ging. 
In opdracht van de politiek werd dit toen 
onderzocht. En het bleek om veel meer men-
sen te gaan dan iedereen altijd had gedacht. 
De stad was geschokt en wilde het rapport 
geheim houden, maar het lekte uit en het 
kwam in het nieuws. De stad moest toen be-
leid gaan ontwikkelen voor deze mensen.”

Europa
Licia: “Daarna werd ik door de Raad van Europa 
gevraagd om een studie te doen naar migran-
ten sekswerkers en mensenhandel. Al snel 
werd duidelijk dat er iets moest gebeuren. Die 
opdracht voltooide ik in 1991. Vanuit dat werk 
ben ik toen met het werk van TAMPEP gestart. 
Duidelijk was dat er twee dingen speelden. Ten 
eerste moest er gewoon op ambtelijk niveau 
politiek beleid worden ontwikkeld en ten twee-
de was ook duidelijk dat er ngo’s nodig waren 
om de problemen voor sekswerkers aan te 
pakken. De zelfhulporganisatie voor sekswer-
kers moest van de grond komen. Probleem was 
dat migrantengroepen ook bang waren om met 
stigma van sekswerkers geassocieerd te wor-
den. En de nationale sekswerkers keken met 
wantrouwen naar hun migrantencollegas. In 
1997 werd TAMPEP International Foundation 
daadwerkelijk opgericht met EU-fondsen. De 
oprichters waren vier ngo’s, uit Oostenrijk, Ita-
lië, Duitsland en Nederland.”

Dennis: “Op dit moment werken we met out-
reach-organisaties; organisaties die de mensen 
opzoeken. En dan vooral outreach-organisaties 
die zich op migranten sekswerkers richten. 
Er zijn op zich voldoende organisaties die dit 
‘veldwerk’ doen. Wij richten onze expertise op 
landen met specifieke noden op dit gebied, dus 
tegenwoordig vooral Rusland en de Oekraïne.

Twintig jaar
Gedurende 20 jaar runde TAMPEP een netwerk 
van 38 organisaties in 27 diverse Europese 
landen die zich op straatsekswerkers richtten. 
In die periode was TAMPEP een EU-programma 
gesteund door de Europese Commissie, met 
een programma vanuit het Gezondheidsdirec-
toraat SANCO. Licia: ”In 2011 besloten we om 
voor dit massieve programma verder geen 
geld meer te vragen. De methodologie en de 
benodigde kennis voor het werk is voldoende 
uitgekristalliseerd; de organisaties in het net-
werk kunnen daar nu zelf mee verder.”

CONECTA
Dennis: “In 2011 gingen we ons dus op iets an-
ders richten: het project Connecta. Het gaat 
hier om outreach werk in Rusland en de Oekra-
ine, met name in de steden Lvov en St. Peters-

burg. Over de hele linie staan sekswerkers in 
Europese landen onder druk. Maar in Oekraïne 
en Rusland is hun situatie vaak heel grimmig. Ze 
worden in de gevangenis gegooid en niet gezien 
als mensen die rechten hebben. Voor preventie 
bij deze groep is er zelfs een antistemming.” Li-
cia: “De conservatieve krachten mobiliseren in 
die landen de bevolking voor acties tegen seks-
werkers, tegen druggebruikers maar ook tegen 
mannen die seks hebben met mannen. Harm 
reduction-programma’s voor methadonverstrek-
king en spuitenomruil zijn gewoon verboden. Ons 
project is afgesloten omdat een tweejarig pro-
ject was, maar de lokale partners gaan wel door.”

Indoors
Dennis: “We hebben ook nog een ander pro-
gramma: Indoors. Dat is gericht op sekswerkers 
die binnen de muren werken, dus seksclubs, 
massagesalons en escortsekswerk. Het pro-
gramma strekt zich over 9 Europese landen uit: 
Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, Fin-
land, Oostenrijk, Bulgarije en Nederland.” Licia: 

“Dit programma werkt onder meer met een on-
line-chatsysteem waardoor sekswerkers mak-
kelijk informatie kunnen vinden en ook vragen 
kunnen stellen die dan beantwoord worden. Vra-
gen over gezondheid, de wetten en regelgeving, 
over wat je zoal nodig hebt om als sekswerker 
in die landen te kunnen werken. En wat de ge-
volgen kunnen zijn als je daar niet aan voldoet.”

Moralisme
Licia: “Europabreed is sinds een aantal jaren 
een conservatievere wind gaan waaien. Uit 
angst voor mensenhandel ontwerpen landen 
allerlei registratiesystemen of verbieden en 
criminaliseren zij prostitutie. Maar dat bete-
kent dat het voor die mensen moeilijker wordt 
om hun werk te doen. Terwijl zij vaak al in de 
verdrukking zitten bij hun pooiers. Natuurlijk 
begrijpen we de noodzaak van het tegengaan 
van mensenhandel, maar dat kan ook ten koste 
gaan van de positie van bonafide sekswerkers. 
Al met al maakt het de positie van sekswerkers 
vaak niet sterker. Dat maakt preventie en ge-
zondheidsbevordering veel lastiger.”

Meer informatie over TAMPEP kun je vinden 
op de website: www.tampep.eu.


