
 

     
 

 
Studiedag van de Europese Vrouwenlobby 

Geweld tegen vrouwen en prostitutie: welk beleid? 
 

 
 

donderdag 1 december 2011, Brussel 
CCLJ - Centre Communautaire Laïc Juif,  Munthofstraat 52, 1060 Sint-Gillis 

 

Simultaanvertaling FR/NL 
 
De Europese Vrouwenlobby (EWL/LEF) wil met de organisatie van deze studiedag een insteek geven voor het debat 
over geweld tegen vrouwen en prostitutie, het denkwerk van verenigingen en van het beleid ter zake 
ondersteunen, en het brede publiek voor deze thema’s sensibiliseren.  
 
 

Programma 
 
14u – Welkom 
 
14u15 – Inleiding 
Cécile Gréboval, Secretaris generaal EWL 
Viviane Teitelbaum, Lid Raad van Bestuur EWL voor de Belgische coördinatie bij de Europese Vrouwenlobby 
 

14u30-18u – Seminarie 
 
14u30-16u - Panel 1 -  Sectorale analyses van de prostitutie: maatschappelijk werk, gezondheid, justitie 
Moderator: Pierrette Pape, beleidsmedewerkster en projectverantwoordelijke EWL 

Judith Trinquart, arts, Frankrijk – Gezondheid, toegang tot zorg en prostitutie (20’) 
Rhéa Jean, doctor, Québec, Canada – Maatschappelijk werk en prostitutie: analyse van de aanpak van de 

schadelijke gevolgen van de prostitutie (20’) 
Michèle Hirsch, advocate, België – Prostitutie en justitie (20’) 

Debat (30’) 
 



 

16u-16u30 - Pauze 
 
16u30-18u - Panel 2 -  Het beleid inzake prostitutie: voorbeelden uit de buurlanden 
Moderator: Viviane Teitelbaum, voorzitster CFFB 

Anik Raskin, beleidsverantwoordelijke Conseil National des Femmes du Luxembourg – Analyse van het beleid in 
Luxemburg. (15’) 

Karin Werkman, onderzoekster, Nederland – Analyse van een reglementerende aanpak: het beleid in 
Nederland. (15’) 

Gunilla Ekberg, advocate (Barrister & Solicitor, BC, Canada, 2001), Zweden – Analyse van een abolitionistische 
aanpak: het beleid in Zweden. (15’) 

Geneviève Duché, voorzitster Amicale du Nid, Frankrijk – Voorstelling van het rapport over prostitutie en de 
situatie in Frankrijk (15’) 

Debat (30’) 
 
 

18u-19u – Rondetafel met politici 
Moderator : Myriam Van Varenbergh, advocate, oud-voorzitter Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
Met:  Isabelle Durant, vicevoorzitster Europees parlement  

Céline Frémault, voorzitster cdH-fractie Brussels parlement  
gevolgd door een persmoment om 19u 
 
19u - Pauze  
Van 19u tot 20u15 hebben de deelnemers vrije toegang tot de foyer van het CCLJ waar ze een snelle lunch of een 
drankje kunnen bestellen. 
Daarnaast is er ook een boekenstand van de vzw Barricade met een selectie boeken. 
 
 

20u15 – Filmdebat 
 
Vertoning van de clips van Le Monde selon les Femmes ‘Stop prostitution’ (Pascale Maquestiau) 
Voorstelling van de clip van EWL ‘For a change of perspective’ (Pierrette Pape) 
Voorstelling van de film ‘L’imposture’ door Marie Vermeiren en Rita van Gool, i.s.m. Elles tournent/Dames draaien  
(ov Frans Canadees, ot Engels) 
 
 

Sprekers 
 

Judith Trinquart behaalde haar artsendiploma aan de faculteit geneeskunde van Bobigny in 
Parijs in 1996. Zij verdedigde haar doctoraatsthesis “La décorporalisation dans la pratique 
prostitutionnelle : un obstacle majeur à l’accès aux soins” in 2002. Zij behaalde een Masters 
van Openbare gezondheid aan de faculteit geneeskunde van Bicêtre in Parijs in 1999 met haar 
thesis “Le Bus des Femmes : une action de santé communautaire dans le domaine de la 
prostitution”. Zij heeft ook een universitair diploma criminologie behaald aan de faculteit 
geneeskunde René Descartes in Parijs in 2007. 
In 2010 verdedigde zij aan de faculteit geneeskunde René Descartes haar thesis “Généralités 
sur la prise en charge médico-judiciaire de victimes de violences sexuelles dans un contexte 

de prostitution à partir de deux cas”. 
Zij is nu gerechtelijk geneeskundige in de Unité Médico-Judiciaire, Hôpital de Gonesse in het Franse departement 
Val d’Oise. Daarnaast is zij coördinerend arts bij een vereniging voor de herintegratie en opvang van personen bet 
HIV in hetzelfde departement. 
Zij werkt al sinds een vijftiental jaren rond prostitutie en de afschaffing ervan. Zij was Secretaris generaal van MAPP 
(Mouvement pour l’Abolition de la Prostitution, de la Pornographie et de toutes formes de violences sexistes et 



 

discriminations sexuelles). Zij is nu Secretaris generaal van de vereniging Mémoire Traumatique et Victimologie 
sinds de oprichting ervan in 2009. Die vereniging bestudeert en bestrijdt geweld en vooral dan seksueel geweld.  
http://memoiretraumatique.org/  
 
 

Rhéa Jean verdedigde onlangs haar doctoraat filosofie  (Université de Sherbrooke, Université 
Laval, 2011) dat handelt over prostitutie en de onverenigbaarheid ervan met de seksuele 
autonomie van vrouwen. Zij is nu postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit van 
Luxemburg. Zij is ook stichtend lid van Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle 
(CLES), een communautair organisme in Québec, opgericht in 2004 met het doel vrouwen uit 
de prostitutie te helpen en te ijveren voor een wereld zonder prostitutie. 
http://www.lacles.org/  
 
 

Michèle Hirsch behaalde haar rechtendiploma aan de ULB in 1978. Zij is advocate bij de 
Franstalige Orde van advocaten van Brussel sinds 1978, lid van de Internationale Strafbalie 
sinds 2008, en op de lijst van de raden van het Internationaal Strafhof sinds 2008. Zij is 
gespecialiseerd in zakelijk strafrecht, internationaal strafrecht, slachtofferrechten, Europees 
strafrecht en milieustrafrecht. Zij was expert bij de Raad van Europa inzake vrouwenhandel 
met het oog op prostitutie. Zij neemt de verdediging op van vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn van seksueel geweld (voor Child Focus bijv.) en was ook advocate voor 
slachtoffers van de genocide in Rwanda. 
 

 
Anik Raskin is beleidsverantwoordelijke van de Conseil National des Femmes du Luxembourg. 
Zij behaalde een master in privérecht aan de Université Pierre Mendès France (Grenoble, 
Frankrijk). Zij is lid van het Centre pour l’Egalité de traitement, vicevoorzitster van het Comité 
du Travail Féminin (adviescomité van de regering) en nationaal expert van het netwerk 
‘Network of Legal Experts in the field of Gender Equality’’ (Europese Commissie).  
 
De Conseil National des Femmes du Luxembourg lobbyt bij de regering, politici, nationale en 
Europese instellingen voor de daadwerkelijke realisatie van gelijke rechten en gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen en voor meer aandacht van de besluitvormers voor de belangen van 

vrouwen.  
http://www.cnfl.lu/site/  
 
 

Karin Werkman is een Nederlandse onderzoekster die kritisch staat tegenover de legalisatie 
van prostitutie in haar land. In Den Haag heeft ze een Bachelor (BA) Europese Studies 
(bestuur en beleid) voltooid, en later een Master (MSc) in Humanitaire Hulpverlening in 
Ierland. Tijdens haar bachelorstudie heeft ze een semester in Spanje gestudeerd en twee jaar 
in Brussel voor lobbyorganisaties gewerkt. Eerst aan het onderwerp maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO); daarna aan klimaatsverandering en dan met name de 
totstandkoming van het post-Kyoto Protocol. Voor haar bachelorscriptie heeft zij de impact 
van klimaatsverandering op het Europees ontwikkelingssamenwerkingbeleid onderzocht. 
Geïnteresseerd geraakt in de internationale samenwerking is ze daarna haar master 
begonnen, waarbij ze haar scriptie schreef over prostitutie en vrouwenhandel. Momenteel 

woont ze opnieuw in Nederland en doet verder onderzoek naar deze onderwerpen.  
 
 
Gunilla S. Ekberg is een Zweeds-Canadese juriste (Barrister & Solicitor, British Columbia, 2001) en internationaal 
expert op gebied van wetgeving en beleid voor mensenrechten, staatsrecht, gendergelijkheid en mensenhandel. 
Gunilla S. Ekberg is een veelgevraagd internationaal adviseur en wordt regelmatig uitgenodigd als expert door 

http://memoiretraumatique.org/
http://www.lacles.org/
http://www.cnfl.lu/site/


 

internationale en regionale organen. Zij wordt ook gevraagd om advies te geven aan regeringen en te getuigen voor 
parlementaire commissies. Zij was Speciaal Adviseur voor mensenhandel van de Zweedse regering tussen 2001 en 
2007, en was in die functie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van wettelijke en beleidsmaatregelen voor de 
preventie en de strijd tegen mensenhandel. Zij coördineerde een aantal multilaterale projecten rond 
mensenhandel. Zij heeft jarenlang gewerkt rond geweld tegen vrouwen in nationale en internationale ngo’s en is al 
35 jaar lang actief in de vrouwenbeweging. Op dit moment doctoreert zij aan de aan de University of Glasgow waar 
zij eveneens doceert over mensenrechten, gelijkheid en gender. 
 
 

Geneviève Duché is professor emeritus, doctor in de economische wetenschappen, sociologe 
en psychologe. Zij deed onderzoek naar de werkomstandigheden in KMO’s, lokaal 
ontwikkelingsbeleid in Europa en meer bepaald in Frankrijk, Tunesië en Polen. Zij is oud-
vicevoorzitster van de Université de Montpellier III, ex-directrice van UER, ex-directrice van 
de dienst levenslang leren van de UMIII, ex-coördinatrice van de universitaire dienst 
levenslang leren van de Académie de Montpellier. Zij is ook Officier des palmes académiques. 
Als feministe is zij medestichtster van de MLF in Montpellier (1972-1973) en van de beweging 
Citoyennes Maintenant in Montpellier (1996). Zij heeft de missie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen opgericht aan de Université de Montpellier III. In deze context kwam ze 

op het spoor van de prostitutie door studenten. Zij heeft artikelen gepubliceerd over de ongelijkheid van vrouwen 
en mannen, het seksisme, de ongelijkheid op het werk, de prostitutie. Zij is lid van de Assemblée des femmes en 
van de Raad van bestuur van CIDFF in Montpellier. Zij is voorzitster van Amicale du Nid sinds juni 2011, na van 2007 
tot 2011 voorzitter geweest te zijn van het regionaal comité Amicale du Nid in Hérault en vicevoorzitter van 
Amicale du Nid van juni 2009 tot juni 2011. 
 
Het doel van L’Amicale du Nid, een seculiere en partijonafhankelijke vereniging opgericht in 1946, is bijdragen tot 
een samenleving zonder prostitutie, en ijveren voor de begeleiding van vrouwen en mannen - minderjarigen en 
meerderjarigen - uit de prostitutie en hen bijstaan in hun zoektocht naar alternatieve uitwegen uit hun situatie. 
http://www.amicaledunid.org/  
 
 

http://www.amicaledunid.org/

