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Prostituee blijft lastige doelgroep, en
dus een feestje
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AMSTERDAM - AI zeven jaar krijgt de stichting De
Rode Draad het niet voor elkaar om prostituees te
organiseren. Hoe de belangenvereniging het ook
probeerde, met krachttermen als cooperatie en
vakbond.
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Daarom gooit De Rode Draad het nu over een andere boeg.
We/iswaar is er gewoon een nieuwe term bedacht voor
hetzelfde verlangen - een beroepsvereniging - maar om
prostituees en financiers over de streep te trekken,
respeetievelijk om lid te worden en geld te geven, heeft De
Rode Draad een comite van aanbeveling samengesteld.
Daarin zitten bekende schrijvers, onder wie Marcel Moring
en Connie Palmen, en bekende politici, zoals Boris Dittrich
en Anne Lize van der Stoel. Een groots festival moet
vervolgens de rest doen.
Liever had De Rode Draad er nog geen ruchtbaarheid aan
gegeven. "Met het oog op het verleden is het slimmer am
pas naar buiten te treden als je iets van de grond krijgt,"
zegt directeur Jan Visser. Dat het culturele festival er komt,
weet hij zeker. Dc streefdatum is 1 oktober. "Dan staan er
hopelijk grote namen op een groat podium in Amsterdam,"
zegt organisator Muriel Koevoets.
Onder andere die narnen moeten zorgen voor een opbrengst
van 50.000 euro, nodig voor de start van de
heroepsvereniging. De Rode Draad probeerde at een
aanmoedigingssubsidie los te krijgen bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar zonder succes.
Cruc:iafe vri'}ag blijft erhter of de vrouwen voor wie zoveel
moeitc wordt gedaan, zich straks wei aangesproken voelen.
De prostituees zullen lid moeten worden, wil de
beroepsvereniging een kans van slagen hebben.
In het recente verleden was er nag bar weinig
enthousiasme. Zeven jaa r geleden stierf het zogeheten
Prosex" in itiatief va n De Rode Draad en de Diensten bond
FNV een vroege dood. Het plan voor de beroepsorganisati(~
kwam veel te vroeg naar buiten, waardoor de doelgroep
compleet werd verrast en zich ervan afkeerde. Twee jaar
geleden was er een nieuwe paging, aan de vooravond van
het oplleffen van het wetteliJke bordeelverbod. De Rode
Oraad dacht toen dat de tijd rijp was. Een van de
doelstellingcn van hel opheffen van dat verbod was immers
dat de positie van proslituees verbeterde.
Maar hoewel er nog veel onduidelijkheid is over belastinf)
en prel11ieheffing, de verdiensten in de meeste gevallen laag
zijn en de toegang tot de gezondheidszorg gebrekkig is 
zien prostituees geen aanleiding zich massaal te
organiseren. Geen posters bij instanties als het GAK en een
zakboekje met inforrnatie over IJe Rode Draad die dat
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verhelpcn. Binnen de doelgroep is het gewoon niN
gebruikcli,ik iets met een collegii samen te doen.
Gedwongen door de omstandjgheden wordt De Rode Draad
mecr salonfahig gemaakt, zegt Koevoets. "Hopelijk voelen
meer mensen zich aangesproken door zo'n festival." Sinds
de oprichting v<:'ln de beroepsvereniging in jun i zijn vijftjen
prostituees lid geworden. Nederland telt er 25.000.
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