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Het Juridisch
Spreekuur (het JSP)
Als prostituée stap je niet zo
makkelijk naar een advocaat of
een bureau voor rechtshulp. Je
wilt graag anoniem blijven en je
krijgt misschien het gevoel niet
serieus genomen te worden.
Daarom zit er één keer in de twee
weken op zaterdag in de namiddag een juriste op het kantoor
van de Rode Draad die een
juridisch spreekuur houdt voor
prostituées en ex-prostituées.
Je kunt hier terecht voor informatie en advies over alle
juridische zaken. Dus ook voor
juridische problemen die niet met
je beroep als prostituée te maken
hebben. Bijvoorbeeld:
*Sociaal verzekeringsrecht:
uitkeringen
* Woonrecht: huurrecht,
urgentiebewijzen,
woonvergunningen e.d.
*Belastingrecht: ook hulp bij het
invullen van belastingformulieren
* Familierecht: trouwen,
scheiden, kinderen, alimentatie,
adoptie
* Vreeindelingenrecht illegaal"
verblijf, verblijfsvergunningen
* Consumentenrecht problemen
met betrekking tot geleverde
goederen of diensten
* Strafrecht: verdacht worden van
een strafbaar feit, slachtoffer zijn
van een strafbaar feit.
Wij hebben contacten met advocaten en maatschappelijk werksters die zich bewust zijn ván de
moeilijke positie van prostituées,
die prostituées serieus nemen en
hun anonimiteit waarborgen. Zo
nodig kunnen wij je naar hen
doorverwijzen, dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met jou.
Het juridisch spreekuur is er voor
iedereen die in de prostitutie werkt
of gewerkt heeft; voor vrouwen en
mannen van elke nationaliteit.
Het juridisch spreekuur is er:
ééns in de twee weken op zaterdagm_iddag van 17.00 tot 19.00
uur. De eerste keer is op zaterdag
9 september 1989.
Voor meer informatie:
De Rode Draad
Kloveniersburgwal 47
1011 JX Amsterdam
tel. 02CJ"243366

LAATSTE
De Rode Draad is een
belangenorganisatie voor
iedereen die in de prostitutie
werKt of heeft gewerkt.
• Iedere maandag- en
donderdagmiddag van één tot
half vijf is er info-telefoon, waar
je terecht kunt met al je vragen
en problemen (tel. 020-243366).
• Op 9 september start ons
juridisch spreekuur dat eens in
de twee weken op
zaterdagmiddag van 17 tot 19
uurwordt gehouden.
• Bij voldoende aanmeldingen
gaat onze praatgroep in
september weer van start.
• Iedere eerste vrijdagavond van
de maand is er vanaf zeven uur
open avond met een drankje en
een praatje.
• We beginnen na de
zomervacantie met een cursus
zelfverdediging. Heb je
belangstelling? Bel ons dan eens.
• Op ons kantoorverzamelen we
boeken en knipsels over
prostitutie. Als je eens iets wilt
nakijken of een boek wilt lenen,
kom dan op donderdagmiddag
even langs op de
Kloveniersburgwal47,
Amsterdam.
Rode Draad boekjes
• Doekje over De Rode C.aa<l,
belangenorganisatie van
prostituées; 30 pagina's. Er is
zowel een Nederlandse als een
Engelse versie. Prijs f 2,- plus f
2,50 verzendkosten.
• Aids en prostitutie; 22
pagina's. Leverbaar in het
Nederlands, Engels en Duits.
Prijs: f 2,- plus f 2,50
verzendkosten.
Te bestellen door overmaking op
gironummer 5931045 of
bankrekeningnummer
45.43.83.428 t.n.v. De Rode
Draad, Amsterdam. Vermeld
ook de titel van het boekje en de
taal.
Stickers
• "Ik doe het mèt".
• "No pictures•. Met deze sticker
kun je toeristen duidelijk maken
dat je niet gefotografeerd wilt
worden.
Stickers kun je bestellen door f
·1,50 aan postzegels in een
envelop te sturen aan De Rode
Draad, Postbus 16422, 1001 RM
Amsterdam. Vergeet niet je
naam en adres, en welke stickers
je wilt hebben.
Blacklight
Heb je het eerste nummer
gemist? Dit kun je goedmaken
door f 3,95 plus f 2,50
verzendkosten over te maken op
gironummer 5931045 of
bankrekeningnummer
45.43.83.428 t.n.v. De Rode
Draad, Amsterdam.
Wil je meewerken aan
Blacklight? Wil je iets schrijven?
Of berichten verzamelen? Of
interviewen? Heb je ervaring en
tijd? Heb je foto's of wil je ze
maken? Neem contact op met
De Rode Draad.
Lezen
• "Als je te horen hebt gekregen:

dan? Je loopt de spreekkamer
uit en huilt. Of je haalt je
schouders op, je hebt nog meer
dingen aan je hoofd. Of je zoekt
iemand om tegen te praten, om
vast te houden." Zo begint een
prachtig uitgevoerd boekje
waarin druggebruikers vertellen
over hoe het voelt om
seropositief te zijn. Het boekje is
uitgegeven door de
Belangenvereniging
Druggebruikers MDHG.
Rob Brandsma: Positief verder ...
Ervaringen van seropositieve
drugsgebruikers, Amsterdam,
april1989. 52 blz. Te bestellen
door f 10,- over te maken op
giro 4862525 of bankrekening
545328217 t.n.v. MDHG,
Amsterdam onder vermelding
van de titel.
• Het gangbare beeld van
harddruggebruikende vrouwen
als zielige, weerloze mensen
klopt niet met de werkelijkheid.
Marjolijn Keesmaat praatte
uitvoerig met vijftig vrouwen die
harddrugs gebruiken, over hun
druggebruik, hun manier van
leven, hun relaties, hun
gezondheid en dergelijke. Het
boek dat zij hierover schreef is
zeer boeiend mede door het
grote aantal citaten. ·
Uit het boek blijkt dat vrouwen
die hulp zoeken, die niet vinden
bij de instellingen die
hulpverlening aanbieden. Eén op
de vijf geïnterviewde vrouwen
die harddrugs gebruikte volgde
toen een opleiding zonder
bemiddeling van de
hulpverlening. Hun informatie
over Aids moesten ze uit de
media halen omdat ze die niet
van de instanties kregen.
Marjolijn Keesmaat:
Harddruggebruikende vrouwen,
Amsterdam/Den Haag, april
1989. 160 blz. Bestellen bij het
distributiecentrum DOP,
Postbus 20014, 2500 AE Den
Haag, telefoon. 070-789527, Prijs
f 10,- inclusief verzendkosten.
• Hoeren uit alle delen van de
wereld laten hun mening horen
in de gloednieuwe Amerikaanse
bundel A Vindication of the
Rights of Prostitutes (Pleidooi
voor de rechten van prostituées).
Een groot deel van dit boek
bestaat uit de woordelijke
weergave van het Tweede
Internationale Hoerencongres te
Brussel in 1986. Thema's zijn:
prostitutie en mensenrechten,
gezondheid en feminisme.
Verder hebben vrouwen uit
diverse landen bijdragen
geschreven over de situatie in
hun land en over migratie en
prostitutie.
Het is geen boek om in één keer
uit te lezen, maar wel hèt nieuwe
standaardwerk over prostitutie
geschreven door de hoeren van
tegenwoordig.
A Vindication of the Rights of
Prostitutes, samengesteld door
Gail Pheterson, met ten
voorwoord van Margo St. Ja mes.
Seattle, mei 1989. 293 blz., Prijs f
39, = verkrijgbaar bij De Rode
Draad, en bij vrouwenboekhan...1 ... 1 V.,.nt;'"".,.. ... ;_ A_,... • ..,.. .. ~ .... -

Tien à vijftien procent van de
vrouwen heeft in haar leven
betaalde sex bedreven. Dat is te
lezen in Sex Work: Writings by
Women in the Sex Industry.
Edited by Priscilla Alexander &
Frédérique Delacoste. 1987
Hieronder citaten uit een artikel
Fairweather schreef
in Cosmopolitan van september
1988, sommige citaten zijn
afkomstig uit voornoemd boek:
da~ileen

"Veel vrouwen dromen ervan
mannen te beheersen;
prostituées doen dat dagelijks.
Zijn zij daarom misdadigers?"
"Het is nog altijd een
mannenrecht sex voor te stellen
aan een vrouw, terwijl het voor
een vrouw zonde heet sex te
verkopen."
"Elke vrouw die weet wat het is
sex te ruilen voor een etentje, is
bereid hoer te zijn."
"Eens waren huwelijk en
prostitutie beide economische
instellingen; het enige verschil
tussen een getrouwde vrouw en
een prostituée was dat de
prostituée werd betaald door
veel mannen en de getrouwde
vrouw door één."
"De mannenmaatschappij heeft
altijd een haat-liefde verhouding
met ons (prostituées). Wij zien
mannen op hun meest kwetsbare
momenten: de topdiplomaten
met frivole b.h'tjes onder hun
kostuum en de macho filmster
die hem ternauwernood omhoog
krijgt."
"De paria status van hoeren is
nuttig voor het mannendom
omdat de vrees van een vrouw
voor hoer uitgemaakt te worden
haar eronder houdt."
"Toen ik voor het eerst betaalde
sex bedreef had ik veel meer
zefrespect en voelde me
gewaardeerd. Geen klant brak
ooit mijn ribben of dwong mij
mijn kinderen te verwaarlozen
om hem te gerieven, zoals mijn
echtgenoten deden. En ik had
altijd geld, wat niet zo was toen
ik getrouwd was. •
"Ik vraag nooit naar het geslacht
van een tong, als die maar lekker
likt."

