Subject: Fw: fnv
Date: Wed, 7 Apr I 999 17:37:28 +0200
From: s.m.altink@ipr.nl (Altink s.m.)
To: <info@rodedraad .nl >

> Van: M eke Veenstra… .

nl>
>Aan: Altink s.m. <s. m.altink@ipr.nl>
> CC:
> Onderwerp: Re: fnv
> Datum: woensdag 7 april 1999 15:19
>
> Hallo Siets,
> Sorry dat
ik even buiten beeld was. Ik vierde m2jn eigen en nog een
aantal
> andere verjaardagen, en had nog meer aan mijn hoofd.
> (…) De afspraak was,dat De Rode
> Draad aan FNV Bondgenoten (t.a.v. Martinn Span]ers en Hanka Heumakers) zou
> schrijven dat Prosex is opgeheven, en dat we dus terug zijn op het punt

van
> voor de oprichting

van Prosex. Dat betekent dat De Rode Draad weer belast

lS

> met zaken waar ze geen deskundigheid voor in huls heeft, en waär ze dus
> graag weer samenwerki ng z o u
zoeken met FNV Bondgenoten. Daarbij wordt dan
> aangesloten bij het besluit van FNV Bondgenoten, dat prostituees alsnog
Lid kunnen worden van deze bond. Het gesprek met juLlie en ons zou dan gaan
over

> de manier waarop wij d.ie ontwikkeling met onze kennis, gegevens en
> infrastructuur kunnen ondersteunen. Ik vind dat jullie (De Rode Draad)
die
> brief wel moeten schrijven. Hanka Heumaker::> neb ik al verteld dat de
br.l.ef

> eraan komt. Het moet uiteindelijk toch - in verband met eventueel
> beschikbaar stellen van middelen - formeel gespeeld worden. Je hebt
intussen.
> kunnen lezen hoe de financiële situatie van de ze nieuwe FNVbond is, dus
zo
> eenvoudig zal het niet worden. Behalve mensen 'van de oude Dienstenbond

zijn
> er nu betrokken mensen van de oude Industrlebond (waar voornamelijk het
geld
> vandaan moet: komen) 1 Voedingsbond en vervoerssbond. en die bonden hadden
> niets t e maken met de prostitutie en wisten en weten daar ook niets van.
De
> zending moet: dus opnieuw beginnen.
> Ik h b trouwens verder ook niet stil gezecen , want na overleg met Hanka
heb
> ik een uitvoerig gesprek gehad met Wilma Ruis van het districtskantoor
van
> FNV Bondgenoten in Rotterdam. .Zij heeft daarna gezegd bereid te zijn zich
> met de prostitutie bezig te houden, maar aangez en er nog geen landelijke
>aanpak is I kan zijn (zie het voorgaande), zal ze zich voorlopig alleen
in
> het Rotterdamse hiermee kunnen bezighouden. De wil is er wel, maar hoe
> krijgen we de ruimte in menskracht en middelen.
> In de contacten met de rechtskundige belaidsafdeling van de FN/I (dus de
> vakcentrale) heb ik ook een rol gespeeld, maar zolang FNV Bondgenoten
geen
> officieel besluit heeft genomen over de activiteiten voor prostituees,
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•

zal
> de vakcentrale

zich daar ook zeker niet structureel mee bezig houden.

> (….)
> Het is wel rot, maar de actie moet nu inderdaad van De Rode Draad komen,
en
> ik ben bereid daarbij te helpen, maar wil niet structureel betrokken
worden.
> Wel, ik hoor wel wat er gaat gebeuren. Hanka Heumakers is trouwens van 9
> maart tot 12 april in Austra lië, en ook Martin Spanjers is daar, alles in
> verband met een wereldconferentie van de FIET, de internationale
organisatie
> van handels- en kantoorbedienden, en daaraan vastgeknoopte vakanties. Een
> brief op dit moment is dus mooi op tijd binnen.
> Hartelijke groeten van Mieke.
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