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OM TIJDENS EEN BIJEENKOMST VAN TIENDUIZENDEN MENSEN, MET LETTERLIJK DUIZENDEN TOESPRAKEN EN PRESENTATIES, BUITEN HET OFFICIËLE PROGRAMMA OM DE AANDACHT TE KRIJGEN DIE MEN WIL, IS VERNIEUWING HET DEVIES. SOMMIGE ORGANISATIES KIEZEN VOOR DE WEG VAN DE POLITIEK, ANDEREN GAAN VOOR LUDIEK. OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS VALT OP DOOR HAAR KEUZE VOOR DE INDIVIDUELE CONFRONTATIE.
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lijk sekswerkers het hebben om de kost te verdienen in landen waar prostitutie illegaal is, en
welke risico’s zij daarbij lopen. In zes speelronden moet een deelnemer proberen vijfentwintig dollar te verdienen, om de huur te betalen,
een kind te voeden of een opleiding te volgen.
Spelers hebben de keuze uit drie plekken om
condooms te verstoppen: in je tas, je schoenen
of je ondergoed. Een draai aan het rad bepaalt
waar de politie je fouilleert. Zoals in het echte
leven kan je geluk of pech hebben. Als de politie
je condooms vindt, dan ben je die kwijt. En ook
het geld dat je hebt verdiend verlies je, omdat
je een boete moet betalen. Grote kans dat je
daarna een klant accepteert die seks zonder
condoom wil, met alle risico’s van dien.

EMPATHIE
Deze kleine, sympathieke, confrontaties blijken succesvol. Mensen vertellen het elkaar
door en laten het aan elkaar zien. Zowel het
spel als de ‘arrestaties’ werken als eye opener.
Doordat het zo dichtbij komt, krijgen mensen
empathie voor de gevaren waar sekswerkers
dagelijks mee geconfronteerd worden. En het
werkt niet alleen

GEHOORD WORDEN

voor hen die weinig of niets over

het onderwerp weten. Ook hulpverleners en
zelfs een minister van volksgezondheid die
de conferentie bezocht, zeiden het spel leerzaam te vinden en dat het de leefwereld van
sekswerkers dichter bij brengt dan getallen in
rapporten doen. Van het spel zullen verschillende internationale versies ontwikkeld worden, toegespitst op specifieke lokale situaties.
Naar mijn mening is cops and rubbers niet enkel educatief. Het spel zit zo vernuftig in elkaar,

COPS AND RUBBERS

dat ik het graag met mijn vrienden zou spelen.
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