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Eind oklober was het zover. de bijkans antieke bordcelwet
was definilief van de baan. Hel was all,mgere tijd een strc
ven van dc Rodc Oraad, en hocv.. . et clat doel nu bereikl is
heeft het meer icts van een begin dan van eell tind. V.,;c1
nieuws is da! nict voor ons, we welen maar 31 te goed dal
legalisering van de branche nict automatisch acccptatie en
positieverbelering van de werkzamc prostituees inhoudt.
Het 'labeltje' Iegaal is dan ook geen garanlie voor betcre
verdiensten of het uitbannen van misstundcll. Intcgendeel,
dat is nog steeds eell terrein V\'aar veel op moet worden
veroverd, de Rode Oraad is nog lang niet klaar.
Het nieuwe millennium nadert CII de aarde z,1! wellicht net
zo rond blijven draaien als dat ie altijd al deed, toch is Jat
gegeven voor de meeste mensen een punt om even std te
stlliln bij de geschiedenis. \/·.. . at hebben we bereikt en wat
hebben we in de vorige eeuw laten liggen. Voor de Roue
Draad geld! hetzelfde, wat is cr verandercl or om \'verkter
rein in het anderhalvc decennium dat we JehleI' de rug
bebben, wal ging goed, wat had betel' gekund of wat ging
zelfs compleet de mist ill, maar bovenal hoe kunnen nag
effectiever aan de weg tiOlmeren. Welaan, op de meeste
n deze vragen bestand oak een antwoard, de beleidsdag
van afgelopen zomer was een bron van inspiratie daarvoor.
r is namelijk het een en ander veranderd op het proslitu

tiegebled maar beslisl niet tot icd(;!", tevredenheid, helw Ive
op hel r.cbicd van de prijzcn, dat ~taat stit, daar worden we
dus ook nid vroJijk van.
Verandering dus en de Rode Ora'1d moet roee, dat staat
vast, andel'S verwordcn wij tot een instiruul en daar hebben
we er '11 genoeg van in Nederland. Waren we dan aan het
vastroesten, zaten we op dood spoor of iets dergclijks? rei!
is dat we een koerswijziging gaall doorvoercn die gepaard
gaat met een reorganisatie op de werkvloer om vergeli,ik
bare spookbeelden te kercn. De bedo~ling is dat we cell
vakbond at: misschien betel'. een vukorganisaric worden.
Voordelen zijn o.a. dat pro.,tiluees lid kUl1ncn worden en
LO meer inspraak krijgen op de gang vall Lak(On bllmen de
Rode Draad, die invloed komt ook de democratic ten goe
de, betere aansluiling op de actuele zaken en behoeften
waarbiJ ook indlviducle dienslverlening tOI de lTIogelijkhe
den za! gaan beboren.
Momenleel zijn we druk bczig J<Jar invullillg ann te geven
zodat we samen in het niellwe Jaar cen nicuwe draad
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