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oH<'!el veel dagb\ad<'!n aandacht hebben bevan d" Amsterdamse politle 'De concurrentie is
Rteed aan de sticker·actie van De Rode Draad.
hevig en het komi regclmatig tot ruzies en vecht
parti)en. Als we or langer dan een kwartier niet
De Rode Draad heetl een sticker vBfVaarriigrJ
waerop het bedrag '/75,. inel. BTW' 'I"rmcld
zi]n. z,jn de poppen arm he! dansen.' De opmars
slaat. Het IS de bedoellng dat aile raampfOstllu"es
van fie mobiele teletoon heeft het prostiluliecircuit
Ingn]pend verandp,rd Veel vrouwen runnen op de
deze sticker op h8! raam plakken, zodal klanten
Theemsweg een cscorlSerVIGe, Ze werken op de
er op gewezen kunnen worfien dal bedragen onder deze pnjs Ie laag zijn voar prostltutiediensten
tl!--'!--'elzonF>, maar .wdra een klant zich mobiel
Steeds meer prosliluees bela len BTW on Inkom
meldl bollen Ze een laXI en gaan op 'escortkILlS',
stenbelasling Het wordt er vom dc wil-werken
D,e mobilil"lt van dD tlppelprostituees en een
den niel makkelijker op tP. concurreren met pros
groelenu aanlal rondtrekkende, veelal i1legale
lituees d,e 'onder de pHjS werken'. Wees dus soprostlfue>flS, die de sletJen mel tippelzones langsIidwr met ]8 collega's cn piak de sticker op je
Irekl, I£lldl ertoe dal de politlE} het circuit nauwe·
raam. DoE' het nl£ll mcervoor minoer dan 175,-. Jij
lijks kent. Sl(Jlk spreekt van een onoverzichtelijke
wIll toch ook een redr,!lijker inkomen? Kom de sti
siluatle 'ule 7eer weikom IS bij mannen die in de
cker gratis ophal"n tijdens onze i,,'oop, 'ed8re
penterle van de proslltut,e op",reren, die actief ziin
in de \lrouwenhandel, mlnderjarigen op straat
rlonclerdag van 1:3.00u tot 16.00u,
oHulp aan jonge prostituees sUGcesvol is ge
brcngen Or '!rouwpn lol prOslitutie dWingen', Af
bleken, Onder de naam project 13, vernoemd
gelopen voo'l"ar vroei:j Am;,lerdam bij het mini
nailr de leeftijd van E'en Ilppelend meisje, probeer
slene Viin Justitie om wetSlJ'lbreiding. waardoor
de BureaLl Jeugdmrg Ulrecht 33 meisjes Llit de
scherpere conlrole mogp,lijk wordl (de politie wil
do de tippelprostituees gaan registreren. red.). Mi
proslilLllle te houden en Ie halen_ Slechts 3 mels
nisler Korthals hooft dal verzoek afgewezen. Hij
les vlelen lerug in dr,! proslitutle en 12 staan nil
nog ander behandeling Naar schalling zit1en on
vlndt dal Amsterd<l\i1 reeds over voldoende mid
delp.n beschikt orn de identlteit van prostituees te
geveer tweehonderd mlnderJange m"lsjes in de
Ulrechtse regio in de proslitUI'p, Vol gens een
conlroleren (Bcon: het Parool. 05.11.99) Ook hier
vragen wij ons af, waarom de aandacht vooral uil
woordvo"rc1or van Jeugdzorg IS het SUCCE'S Van
de behandeling vooralle danken aan de intp,nsle
galilt naar het reg/slreren Vim prostituees. Mis
ve bogeleid"'g. De meisjes worden in eersle in~.
schier k~n (ook) de aandacht uitgaan naBr 'crimi
slantie dne maanden opgesloten' in een ieu(Jd,ge;':"
ne/efl', ,'mailnen die' in deperiferie van de prostitu
vangenls om le onlwennerl::,:D,'1 meesle me\sjes:
tie dpereren'7
oQe""l3srelays Bank In Zambia condooms ver
waren "anvankelijk kwa;ild en.wilden terug. Ze'wa':'
ren verliefd or bang voor-l1~n logenaamqe v~iend"·
stre\<l as." hsar.per~o!1eel. Op degrote Afrikaan
jes door Vile ze waren 9~ronseki. H~t ,o~luilen' ' ..se''aldsconfereotie)o de lamtilllahse hoofdslad
was dus naodzakelijk om ze te 1.~t"l~'Qnlw!ln~en.: fLi,rsa~a is mep :,lot de:conclusi€l Dekomen dal het
Bovend,en hadden wij de'tijd 'oi1loon. vertrdu':":bedrljfsleven :;tijn verantwoerdeiijkheid moet ne
wensrelatie op te bOLlwel~.Jle ~l'ste<conlacleil "":'mEln~ln de b~trljdl"g,-van aid$:':De slatistieken van
\lcrliepen meestal erg slrdel, zegl' wdordvoerd~r ,":d.e)llerfte onder personeelsleden van Barciays
Rene Maas Bureau Jeugdz~rg' hoop.'I:1alve".\te:ge'" <:::aaAk wezenuij 9af(;le b<ln~ binnen a(zienbare tijd
volgend jaar definitief door.:: to, ,kunnEin gaan 'Il't~t :': '~e-n enorm probleer:n zou :neb.ban. 'lemand aanne
hel project en het aan andere'reglo:s aan te,.ku'n-i
'men, hem. 9pleide~ en dartoezien hoe hij jong
sterft, is fonesl"';'afdus de direk-lilur. management.
nen bleOen, Politiemensen 'n·de grote steden"~ .
med8werkers van hUlplrlslanlles bevesligden eind
Behalve voorllchling in hel personeeisblad, ver
vong ja;l.r dal steeJs moor rneisjes het slachtoffer
slr8kt het bCdrijf nu ook gralts cOI'ldoorns in de
wordtln van gedwongp,n prostolutie. De slachtof
loilelruimte, In een aanl,,1 Afnkaanse landen wordl
lors worden volgen~ de zogeheten loverbay-con
sDks n1et efVaren "Is plozler maar als eRn behoef
strucl,e door jongens verleid orli daarna in Ne
teo Mannen gaan naar prostiILle<;,~ om aan die be
derlandse prostitutiegebiedDn Ie vertJwljniln. Het
hoefle til voldoen. B«rclays kiln tevreden llJn
zou gaan om enkele honderden Jongp vrouwen
Wanl Inmiddels IS het jaarlijkse Slerftecljfer onder
porsoneetsleden gchalveerd (Bron: Utrechts
(Brannen GroningGr Uagblad 04.11 99 en d8 Te
legraaf 10.11 99) De Rode Dr/'/ad heeft d8 vers/a
Nieuwsblad, 14.0999)
yen van Ilet expenment npgovraagd brj Project 13,
oln Heerlen €len escortservic~ met minderjarl
Wij vragen ons af waaram hier de 'slachtoffers'
gen Is opgerold. De v,er v~rdachlen (17, 19, 29
achier de tralies worden gezel en niet de 'daders',
en 61) begonnen de zaak, enkele milanden gele
den, speciaal mel hel doel rnlnderjange melsJes Ie
eOe Theemsweg is ontaard in €len broedplaats
explo,tE'ren Hct glng meeslet om mels)es diE' van
voor cruninelen. luwel het aanlal prostitLlees als
hoeronlopers IS de afgelopen tijd gestegen, zeql
hllis waren weggelopen of in een Internaal won,)n
Cor Sloik van hel wljkteam Lodewijk van Deyssel
(Bron' Dagblad van Aim ere, 15.09.99) De vier
slraal In hel Interne personeelsblad Karpsbencht
zochlen hun ~tachtoffers onder de deelnemers
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aan hun vechtsporttessen, Tot de zomervakantie
huurden ze een ruimle in een sportschool aan de
gebr. Hennenstraat. Later verplaalsten ze hun les
sen naar een sportschool aan de Grasbroekerweg
en veranderden ze de naam van hun CILlb van
'Self Defence' in 'Latukisar'. Beide sportscholen
had den volgens de politie geen eoksle weel van
de praktijken van het viertal. (Bron: Umburgs
Dagblad 15.09,99)
oStichting Esperanza, €len onathankelijke or
ganisatie mel vestigingen in Nederland, Co
lombia en Spanje, die strijdl tegen de interna
tionale vroLlwenhandel en gedwongen prosti
tUlie, het boak: I never thought this would hap
pen 10 me, prostitution and traffic In latin
American women In the Netherlands, heett uit
gegaven. Cenlraai Ihema van hel boek is de pr
blematiek rondom de Lalijns-Amerikaanse prostl
tuees in Nederlandse bordelen. Verschillende as
pecten worden belicht: de praktiiken van de inter
nationale vrouwenhandel-netwerken, het over
heidsbeleid len aanzien van praslitLllie en vrou
wenhandel en het schrijnende lot van de vrouwen.
Vel van huis en overgeleverd aan ap winst beluste
handelaren. In talrijke, zeer loosbare interviews
met personen die in nauw contact staan met de
wereld van de proslilutie, alsmede de prostituee
zelf, word! een beeld geschelst van de gevolgen
van vrouwenhandel op Nederlandse bodem. Van
dit boek is oo~ een Spaanslalige versie b~_$chik
baar onder de titet No pense que eso
IUera a
pasal!'Je ','kunt het beslellen bij Stichiin'1) Es
peran(::a ,qpor, 125,- over te makenop.·gir'
68902fZ/'je .kuru hel ook aan de Rod{?Oraad
bibIi0t1~eek "6nil~nen tijdens de inlaop,.,(op' (10.
tus:ien.\?30u. en 16.30u,).
"."" ,':
oD~_misdaad fors investeert in de W~II~!l. If) de
~fgelop'il(l jaren hebben criminele: ,brt)ari'isaties
tt;,~sen' pe 150 en de 200 miljoen gulden ge:lnves
tee:"=I in. panden mel een louche best'iimrn!ng. Vol
gens:freek'Salm, Wallenmanager Ai'ilst'erd,iu'r1, zijn
de 'polilic, justitie en gemeente niet' irl.slailtiJe cri
minele geldstromp,n aan te pakk~r-.'0a.~rih slaagt
aileen de fi""us , ze'll Salm. Oe)lfgelopen Iwee
j<l<lr stullte hll op de meesl c:urieus'e'sfiuaties Zo
kwamen de bestanden van hel bevolkingSlCglsler
"11 de dlenst Bouw- en Woningtoezlchl on 'leen
enkel opzichl mel elkaar overeen. 'Veel panden
waren adminislratief Lelr,; geheel zoek, Oak ge
belli I het dat iemand met contant geld eon pand
koopt. lerwijl hij een bi)slandsLlllkering genld'.
Om de dulslere handel In p'lnden aan Ie kunnen
pakkp.n pleit Salm ervoor elke koper van een pand
een lijst mel zeslig vragcn Ie laten bE'ilnlwOorden,
waaruit zlJn ,nlegnlOil moel bli;k<;,n.De overlasl op
de Wallen wordl de laalsle j~rcn vaoral gedomi
neerrJ door het sneile en vaak zw«rte geld, dal
wordl gelnves,leerd ,n horeca, fastfood, seks-.
coHee- en smartshops Na«st ernstlge drl.l!1sover
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last, wordl het gedrag van prostituees
er steeds "gressiever en trekt het
gebl"d eer> aanzwelJende stroom
goeokoop toerisme. (Bron: Dagblad
van Almcre 75.70.99)
-Een 'amaleurfotograaf' is neerge
stoken door een raamproslituee.Het
incidfmt gebClurde op de Amsterdamse
wall(m In de nacht van 1 op 2 oktober. Een
Engelse matroos was mel ean paar
collega's In de Molensteeg teen hij een
folo maakle van de VTOUYI. die achIer het
rnam haar werk deed. De 36-jarige prostitu
ee kwam daarop naar builen, sloeg de 'a
mateur' op zijn hocfd en kl"abde zijn gezlcht
open. De matrozen gingen er snel vandoor en
vervolgden hun tocht t:Nef de wallen. TWlntlg
minllen later werden ze aangehouden door
"en groep)e van zeveo menseo, waaronder de
proslituee Ze eisten het fototoestel op. Op dat
moment lOU de vrouw de matroos hebben ge
stokeI' De matroos werd met zware ver
wondingen aan zijn bUk afgevoerd naar het
zlekenhlHS en de vrouw wern door de politle op
gepakt (8ron: de Tel8graaf 02.10.99) Stichtlng de
Geuzen en De Rode Draad hadder> reeds de
actlesllcker 'No PictU'eS' VOOfZien van een nleuw
image. Je vindl een vemie\Mod exemplaar ir> de,e
Blllck Light. De Rode Draad, hel Pro..,tillJlte
Informalie Centrum en Slichting de Geuzen
onderzoeken samen de mogelijkheden om op de
wallen aan passanten nog duidelijker te maken
waarom we het niet waarderen door een
wildv'reemde gefotografeerd Ie worden. We stre
ven ernaar deze boodschap dUidelijk te :maken
door de plaalsir>g van een bijzonder kunslwerk in
het wallengobied. Je leest er in een volgende
Blact< Light meer over.
oEr meer camera's komen op de Achlerdam.
Begin 1997 zijn, na goedkeuring van de r89iSlra;'
tiekamer, de eerste !wee camera's opgehangen.
De drie verhuurders van de bordeelkamerS willen
meer camera's ophangen. Niet aileen op de straat
lei!, maar ook op een open binnenplaats aan de
westzljde van de Achterdam. De praklijk leert na
molijk dal steeds vaker 'oogewenste person(On'
ziCh daar ophouden in de weter>schep dat daar
geer> camera's hangen.Bij de Dijk en bll de Zijdam
hangl In de Achlerdam een TV-camera. Het hale
etmaal door worder> de beelden van de cam(Oro's
OP(leslagen op een vldAoband Dll beeiden wor
den r>a ?4 uur automatisch overschre\'en De
beAld ban d z, I In ee n verzl;'leld e kas I om schen
ding van de privacy ;w veel mogelijk te voorko·
men Het ,n,llalief om de camcra's op te hangen,
onlstond nadat kart r>o elkaar twee proslitu~es.
waren vermoord. (Bron: NoordhoJlands Dagblad
21 10.99)
oH"t de VER (Verenlglng voor Exploitanlen van
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Re
laxbedrijven) de
keel uithangt rlat creditcard..
malltschappijell ~C1ur hen meer provisie reke
nen dan voor Willekeurig welke andere briln
che. De meeste relaxondernemers belalen tussen
de 6 er> 8% provisie. In aile andere bmnches io
pen die koslen op lot maxlmaal 4 % Hel verweer
van creditcardmaalschapPllen luidl dal er zich
veel 'slechte' ondernemers bevindfln onder de
reJaxexplOllanten. De VER vlndt het nlet eerlijk dat
de hele branche daarvoor de rekening moet
betalen. {Bran: VER-nieuwsbrief, navember 1999)
'OeGGO oostelijk'Zuid-Limburg tijdelijk gratis
vaccinatie ge.eft Jegen hepa,tltis B. Dil'proje~lls
uniek voor Nederland. Hepatitis B is eei1 infeciie
ziek-le die kan' leiden tot ernstlge leveraandoenfn
gen. Besmetting i]1et he-t virus kan gE'beuren door
blOed, spern1a; voorvocht, v~gjrraal voct.ll en niet
bloed verontreinigd speeksel. Hel virus
vele
malen besmettelijker.dan HIV. Normaa) Rosl inen
tlng J2:s0,- maar bepaaide doelgroereirkrijgery ze
nu gratis. Wie·in.aanmerking kr.,men voor de gratis
inenting :'I)n homoseksuele on biselo;suE!Ie mar>nen
en prosiiluees. Het project loopt halverwege 2000
at en dan zal hel Minislerie van VolksgAZ<;lndheid
bekljken of het gratis inenten ook ,n andere regia's
word! ultgevoerd. (Bron: Dagblad de Limburger
29 1099)
oMet de afsc:haffing van hel bordeelverbod de
seksbranche wordt ver10st Villi valse concur
.-entie. Althans. dal IS oa verwachting_ 'De meeste
prosliluees verdienen nlet l;rg goed. Vroeger
bracht het noy aardig wal op. maar het gemlddel
d" Inkomen IS legenwoordlg maar net modaa!. De
tarieven voor seksuele handelingen zlln de laalsie
20 JaBr hetzelfde gebleven, maar de arbf>'ds
kostefl ziin fhnk 'lastegen', aldus LUCie van Mens,
col'lrdlr>alor prost'tutieprojectcn bij de Stichtlng
Soa-bestn)dlr>g Ir> Ulrech t. Ze promoveerde III '92

is';

a p
de bedrijfskundige
aspflcten var> de proslilutie. Het
opheffen van het bordeolverbod zal volgens haar
oer> fllnke sanenng In de sector 101 gevolg
hebben. Het zal ullelndelijk de economlsche Sltu
atie van de (legale) prostiluees verstorkon. 'Onge
veer 60% vlln oe prostiluoes is miQrant en werk!
~"or illegaal De nieuwe wet g~at de Illegaliteit m
de prostitutle tegen. De vrouw",n uit OostEuropa,
LaliJns-Amenka en Ainka werkcr> vanwege hun
afhankelijke posilie ~aak voor lage pnlzen Dit
drukt de prijzer> van de legale prustituees Eigfln
lijk is het aarbod ap de prostituliemarkt te groot.
. Door de Iiieuwe wet zlillen' de IlIcgalc vrouwen
verdwljnen. Ze vertrekken naar de buurlanden Je
kunl ze bijVoorbeeld aantreffen In Frankfurt oi in
Antwerperi. In deze 'beroepsg",ep heb Ie ooil
"wille illegalen', vrouweJl,dle al 15 jaar on Neder
land werker:l, wier Klnderen hier op SChool zlller>
en die r>u moeten v.ertrekker>_· Toch pleil van MAns
niet voor lillsrlei uitzonderingen blJ het tegerlgaar>
van ill89ale pro!\titutie: 'Prostilutie IS zwaar wen.;
met een.;lage saciale stalus. Juist vaur di I vak
zouden'we person eel zonder werkvergunning wei
toestaan, waar"dat In aile andert> bednjfslakken
slrer>g wordl geweero_ Siann we dan ook toe dal
vrouw,m luI onlwlkkclingslanden hier ook nog een
ontwlkkolingsloon krim"n? Dal geeft de proslilulle
weer een schlmmlg kar",kter. Laten we die
gewoor> beoordelen als "Ike andere sector in onze
ecanoml.,' (Bran. Hiln en G()uwe 27 1099) Zie
ook onze advertent/e vOOr de aetiestieker 'f 75,
mel.OTW·
-/tet bordeelverbod is opgeheven. Op 26_10.99
heeft oa Earslc Kamer ingestamd rnel de ophef
ring Vall het bordeel\'erbod. De straffen voor g(O..
weld of mrsbrUlk bir>r>en de prostltullc worden ver
Lwaard. Allflen het CDA en de kleine chnstelijke
partilen stcmden legen het wetsvuors\el (8ron:
BN de Stem 2 f 1099)
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