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Wij zijn het zat dat de belasting ons geld inpikt zonder dat 
wij er iets voor terug krijgen. Daarom hebben wij besloten om 
aetie te voeren! In versehillende steden gaan wij posters 
plakken: in de hoerenbuurten en bij de belastingkantoren. 

Het idee om een postercampange te beginn~n komt van een paar 
hoeren uit Den Haag, die het meten met twee maten van de 
belastingdienst goed zat waren~ Den Haag was dus ais eerste 
aan de beurt. De aetie kreeg veel aandacht van de pers, en ook 
de exploitanten belden am ons even uit te scheiden. 

Op 13 juli was Utrecht aan de beurt. Eerst zijn we op bezoek 
geweest bij de hoeren, die op boten werken, langs het zandpad. 
redereen waar wi j mee spraken stond achter de aetie en een 
groat aantal vrouwen hing de posters in hun raam. Maar, zoals 
we allemaal weten, hebben exploitanten geen belang bij mondige 
hoeren: de volgende ochtend belde B. ons met de mededeling dat 
de huurbazen aIle posters hadden weggehaald, en dat zo 
dreigden de dames die de posters in hun raam hadden hangen op 
straat te zetten. We hebben dit natuurlijk meteen doorgegeven 
aan de krant. OOk belde wij een advocaat om uit te zoeken wat 
je in dit geval kunt doen. Helaas, het blijkt dat ais je een 
proees wil OOqinnen, moet je met naam en voornaam je 
exploitant aanklagen. De Rode Draad kan do.t niet doen ais 
stiehting. Maar .•. al win je, als je zelf aanklaagt, verlies 
je toch, want je word je raam uitgezet en misschien krijg je 
oak een paar klappen na. 
Tach bli jkt dat meer en lDeer vrouwen bereid zi jn OlD iets van 
zich te laten horen! 
Het eIIendige is, wij hebben misschien weI rechten, maar recht 
hebOOn is iets anders aIs recht kr1jgen. 
We gaan dan ook gewoon door met onze actie door het hele land. 

rechten en raaJlhuur 
Ais raamhuurstcr heb je weI degelijk rechten, zelfs zonder een 
contract. Onze advocaat gaat uitzoeken hoe dit precies in 
elkaar zit, maar in ieder geval mogen ze je niet zo maar van 
het een op de ander daq op straat zctten. 

In het najaar organiseren we een infodag over je rechten ais 
huurster van een bedrijfspand, hiervoor krijgt iedereen 
natuurlijk een uitnodiging met de datum en tijd. 
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