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‘Laatdesupportersmaarkomen’
DeopbrengstenuitkledingmerkDaspustekenBraziliaanseprostituees inhuncampagnevoor
arbeidsrechten.Denieuwecollectie is voorhetWKgeheel invoetbalstijl. ‘Elftal, stop ’merin!’
Van onze correspondente
Marjolein van deWater

niteroiEendonkerevrouwmeteen
enorme lichaamsomvanghijst zich in
eenzwartonderbroekje.Opdeachter-
kantstaatmetglimmendezilverenlet-
ters ‘Daspu’. Ze bekijkt zichzelf goed-
keurend in een kleine spiegel en
wurmtzichdanineengroen-geelvoet-
balshirtmet daarop in zwarte letters:
‘Ikbeneenhoer,nouen?’
Het is zaterdagmiddag en enkele

tientallenprostitueeshebbenzichver-
zameld op de stoep van een flatge-
bouwinNiteroi,eenstadvlakbijRiode
Janeiro. Vier van de elf verdiepingen
vanhetgebouwwordengehuurddoor
sekswerkers, die er in kamertjes van
nog geen vier vierkante meter hun
klantenafwerken.
Dezemiddag showen ze denieuwe

collectie vanDaspu, een kledingmerk
dat in 2005 is opgericht om de cam-
pagnevoorarbeidsrechtenvanprosti-
tuees te financieren. De naam is een
verbastering van Daslu, destijds het
meest exclusieve en dure winkelcen-
trumvan São Paulo. Vanwege hetWK
voetbal, dat over anderhalveweekbe-
gint, zijndeshirtjes, shortsenlingerie
geheel in voetbalstijl. ‘Elftal, stop ‘m
erin!’, staatopeenkanariegeel shirtje.
‘Ik speelnaakt’, staatopeenander.

‘Wezijnhetbeuomalsslachtofferte
wordenneergezet’, zegt JoyceOliveira,
een25-jarigevrouwdie sindsacht jaar
alsprostitueewerkt. ‘Ikbeneenharde
werker, ikverdienrespect,geenmede-
lijden’,zegtdemoedervantweekinde-
ren. Oliveira studeerde voor maat-
schappelijk werkster, maar peinst er
nietoveranderwerktezoeken. ‘Ditver-
dientveel tegoed, ikwil eerst eenhuis
kopen.’
Oliveira huurt een appartement op

de derde verdieping van de flat. De
woonkamer heeft ze omgebouwd tot
eencafé,waarklantenhunkeuzekun-
nenmakenuit de tien vrouwendie in
het appartementwerken. Kakkerlak-
ken lopenontspannenrondtussende
legebierflesjes opdeplakkerige vloer.
‘Het isnueenbeetjevies’, zegtOliveira
verontschuldigend. ‘Maar voordat ik
openga,maak ikalles schoon.’
Zetoontvierkleinehokjesdiezemet

gipsen wandjes van elkaar heeft ge-
scheiden. Op de grond liggen oude
schuimmatrassen,aandemuurhangt
een gebroken spiegel. Tien minuten
metOliveiraof eenanderevrouwkost
tieneuro. ‘Danisdeservicewelbeperkt
tothandwerk’, legtzeopzakelijketoon
uit. ‘Voor 35 euro krijgen ze het hele
programma.’ De vrouwen betalen
Oliveira een deel van de huur, de ver-
dereverdienstenzijnvoorhenzelf.

Prostitutie is legaal in Brazilië. Het
uitbatenvaneenbordeel is echterver-
boden, evenals hetwerk van pooiers.
De activiteiten vanOliveira bevinden
zich in een schemergebied omdat ze
huur vraagt aanhaar collega’s. ‘Maar
watmoet ik dan?’, zegt ze. ‘De huur is
duizend euro per maand. Dat kan ik
niet alleenopbrengen. En als ik de an-
derengeenwerkruimteaanbied,moe-
tenzegaan tippelen.’

‘Dehuidigewetgevingdwingtvrou-
wen de straat op’, zegt Jean Wyllys,
TweedeKamerlid inhet federaleparle-
ment.Wyllysheefteenwetsvoorstelge-
presenteerddat het uitbaten vanbor-
delen en het werk van pooiers legali-
seert. ‘Op voorwaardedat de vrouwen
minstensdehelft vanhun inkomsten
zelf houden’,aldusWyllys.Dewetgeeft
desekswerkersookrechtoppensioen.
‘Prostitutie isniethetzelfdealsuitbui-
ting’, zegthij. ‘Sekswerkersmoetende-
zelfderechtenkrijgenalsanderearbei-
ders.’
Demodeshowbenedenisinmiddels

in volle gang. Achter een voor de gele-
genheidingerichtebarstaateengraat-
magereprostitueebierteverkopenter-
wijl opzwependemuziek keihard uit
despeakersklinkt.Voorbijgangerskij-
kenverbaasdnaardevrouwendieuit-
dagend met hun heupen staan te
draaien. ‘Hey agent, zal ik eenkogel in
je kont stoppen?’, schreeuwt een van
deprostitueesnaardemilitairepolitie
die van een afstandje de festiviteiten
gadeslaat.
Vorigeweekvieldepolitiehetflatge-

bouwbinnenenarresteerdetweehon-
derdvrouwendieopdatmomentaan
hetwerkwaren.Volgensdepolitiewas
er sprake vanuitbuiting,maar zeheb-
ben daarvoor nog geen bewijzen ge-
presenteerd. ‘Zehebbenalleskapotge-

slagen’,verteltOliveira. ‘Zehieldenons
urenlang vast en dwongen ons tot
orale seks.’
‘Deregeringgebruiktaltijdhetargu-

ment van uitbuiting om prostituees
het werk onmogelijk temaken’, zegt
ThaddeusBlanchette,professoraande
Federale Universiteit van Rio de Ja-
neiro.Deantropoloogdoetal tien jaar
onderzoeknaarprostitutie inBrazilië.
‘OoknuindeaanloopnaarhetWKzijn
er invallen inhoerenhuizen’, zegt hij.
‘Maarerisgeenenkeleredenomaante
nemendatuitbuiting vanprostituees
toeneemt tijdenshetWK.’
De modeshow heeft zich aan het

einde van demiddag verplaatst naar
de straat, waar deprostituees joelend
hetverkeerblokkeren. ‘Laatdiebuiten-
landse voetbalsupporters maar ko-
men’, zegt een van de dames. ‘Niks
geenuitbuiting. Ze betalenmeer dan
onze reguliere klanten, en met een
beetjegeluk indollars.’
Tijdenseenpartijtjevoetbalvoorde

deur van het gemeentehuis, gaan de
borstenbloot.MariaNilce, eengepen-
sioneerde prostituee die haar leeftijd
niet wil vertellen, kijkt glimlachend
toehoedevrouwengierendvanhet la-
chen achter de bal aanrennen. ‘Ik heb
dertigjaaralshoergewerkt’,zegtze. ‘Er
is niks mis mee. Prostitutie is liefde,
maardanvoorgeld.’

De naam van het in 2005 opgerichte kledingmerk Daspu is een verbastering van Daslu, destijds het meest exclusieve en dure winkelcentrum van São Paulo. Foto Rafael Fabres
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