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Seksrobot helpt man
en vrouw niet verder

Emanicpatie is een
complex proces van
onderhandeling,
betoogtRenée
Römkens. Een
seksrobot die een
verkeerd beeld
neerzet van mannen
en vrouwen helpt
daarbij niet.

D e seksrobot heeft
een goede opvoe-
ding nodig, schrij-
ven Van Est en
Royakkers in hun
pleidooi voor een
volwassen discus-

sie over seksrobots (Opinie, 6 okto-
ber). De robotbouwers dienen met
vrouwen en mannen in gesprek te
gaan om een seksrobot te ontwerpen
die goed past bij een gezonde en
emanciperende sekscultuur, aldus de
auteurs. Vraag is of de seksrobot aan
dat doel kan bijdragen.
De auteurs schetsen het beeld van

de Amsterdamse Wallen die in 2050
dankzij seksrobots vrij zijn van vrou-
wenhandel en gedwongen prostitu-
tie. Dit impliceert twee aanvechtbare
vooronderstellingen. Allereerst dat
prostitutiebezoek primair seksueel
gerief moet bieden. Uit onderzoek is
bekend dat prostitutiebezoek een
complex aan behoeften herbergt. De
klant betaalt voor de illusie vanmen-
selijke betrokkenheid in het vervul-
len van zíjn behoefte. De man betaalt
en bepaalt: in deze ongelijkwaardige
relatie gaat seksuele lust samen met
de lust van macht, objectivering van
de ander en/of onderwerping.

Vrijemarkt
Tweede vooronderstelling is dat sek-
suele dienstverlening een vrije
markt is waar alleen de vraag bepa-
lend is. Helaas: de lucratieve prosti-
tutiemarkt is voor een deel in han-
den van pooiers met banden met cri-
minele netwerken, legale pooiers en
vrij gevestigde legale sekswerkers
ten spijt. Geen van die sectoren heeft
belang bij de introductie van de seks-
robot. Waarom zou iemand lucratief
werk of lucratieve handel opgeven?
Een fundamentele ethische vraag is

welk mensbeeld met de seksrobot
wordt neergezet? Een vraag die ook
de door Van Est en Rooyakkers aan-
gehaalde antropoloog Richardson
stelt. Met prostituée én met de seks-
robot is sprake van een scheve rela-

tie: de betalende kant bepaalt, is het
subject; de ander levert op bestelling
en is een middel, een object voor het
bevredigen van behoeften. Richard-
son citeert een man die betaalt voor
seks: “Het is alsof je een vriendin of
vrouw huurt met alle keuze in een
catalogus.”
Welke emancipatie wordt bereikt

als stereotype m/v-rolpatronen wor-
den gereproduceerd? Dat mannen de
ultieme objectivering aan een vrou-
welijke robot beleven in plaats van
aan een vrouwelijk mens? Zoals tech-
niekpsycholoog Sherry Turkle stelt:
de komst van seksrobots zou ertoe
kunnen leiden dat weminder moeite

doen voor menselijke seksuele rela-
ties. De vraag waar we dan voor ko-
men te staan: vinden we dat een pro-
bleem, en waarom?
Technologische ontwikkelingen

roepen nieuwe kansen én netelige
kwesties op, zeker voor het doorbre-
ken van traditionele rollen van vrou-
wen enmannen. Daar hoort meer re-
flectie bij dan de robottechnologen
nu voorstellen. En passant sluipt er
een opvatting in de discussie over on-
veranderlijke mannelijke lust en dito
vrouwelijke beschikbaarheid. Oude
wijn in nieuwe robotzakken.
Een gerobotiseerde prostitutie-

markt als zegen prikkelt de discus-

sie, maar illustreert ook het risico
van naïef vooruitgangsgeloof. Eman-
cipatie omvat meer dan dat vrouwen
straks hun eigen Rocky uit een cata-
logus kunnen kiezen.
Laat vrouwen enmannen als gelijk-

waardige partners met elkaar in ge-
sprek gaan over hun seksuele wen-
sen, in plaats van met robotbouwers.
Daarin zijn de afgelopen decennia
enorme stappen gezet. Maar de dub-
bele moraal , waarin seksueel actieve
meisjes sletten zijn maar jongens
stoer, is de wereld nog niet uit. En
seksueel geweld neemt niet af. Er is
nog veel winst te behalen: op naar
gezonde en emanciperende seks.
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Het doorbreken van een traditionele rolverdeling vergt meer dan robottechnologie. FOTO MARTIJN BEEKMAN, ANP

D e kortste en krachtig-
ste reactie op het
MH17-rapport van de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV)

kwam gisteren van het Openbaar
Ministerie. Hoofdofficier Wester-
beke, verantwoordelijk voor het
strafrechtelijk onderzoek naar
het neerstorten van het toestel,
verklaarde voortaan van een ‘aan-
slag’ te zullen spreken.
Dat deed hij nadat OVV-voorzitter
Joustra, tegen de achtergrond van
het deels gereconstrueerde toe-
stel, uiteen had gezet wat er ge-
beurde op 17 juli, 13.20.03 uur.
Een raket van Russische makelij,
gelanceerd door een Buk-installa-
tie, ontplofte linksboven de cock-

pit, waarna die afscheurde en het
vliegtuig neerstortte. Het rapport
beschrijft dit koel-feitelijk, en
daardoor is het des te huivering-
wekkender.
De vaststelling dat het gaat om
een aanslag is van groot belang,
niet in de laatste plaats voor de
nabestaanden van de 298 slacht-
offers. Maar het brengt helaas de
vervolging van de daders niet
noodzakelijkerwijs dichterbij; de
OVV heeft de smoking gun geïdenti-
ficeerd, maar niet de daders die
de trekker overhaalden.
Joustra zei in een mondelinge
toelichting weliswaar dat de raket
afkomstig was uit gebied waar
pro-Russische rebellen de dienst
uitmaakten, maar daarmee is het

bewijs voor hun schuld in juridi-
sche zin nog niet geleverd. Het is
terecht dat premier Rutte giste-
ren weigerde iets te zeggen over
de waarschijnlijke daders en ver-
wees naar het strafrechtelijk on-
derzoek, dat nog loopt.
Blijkt daaruit straks dat inder-
daad pro-Russische rebellen – die
werden gesteund door Moskou –
de MH17 neerhaalden, dan zal de
premier de confrontatie met Rus-
land niet uit de weg mogen gaan,
en moet alles op alles worden ge-
zet om de daders te berechten.
Eenvoudig zal dat zeker niet zijn;
Moskou spreekt nu al van een ‘be-
vooroordeeld’ rapport en blijft
volhouden dat Oekraïne achter
de aanslag zat.

Relatief eenvoudiger is het voor
de Nederlandse regering om ade-
quaat te reageren op twee andere
hoofdpunten uit het rapport. Zo
kan ze wat doen aan het ontbre-
ken van een goed waarschuwings-
systeem waarmee luchtvaart-
maatschappijen attent kunnen
worden gemaakt op gevaren in
het luchtruim. Daarbij zou onder
meer de inlichtingendienst AIVD
kunnen worden ingeschakeld.
En de gebrekkige informatievoor-
ziening aan de nabestaanden in
de eerste dagen na de aanslag
schreeuwt om betere afspraken
tussen overheden en luchtvaart-
maatschappijen. Aan deze aanbe-
velingen tegemoetkomen is het
minste wat de regering kan doen.

commentaar

Het neerhalen van de MH17 was niet een ramp, het was een aanslag
Hetkabinet zal
zonodigde
confrontatie
metRusland
aanmoetengaan

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.
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