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RODE DRAAD INFO 

De nieuwe Amsterdamse polltieverordening is uit, cen dezcr dagen lnl)et dezc aangenomen 
worden en gaat dan per 1 januari in. Tegelijkcltijd heeft de Gcmceotc ceo nota 
prostituticl>eleid geschreven: daarovf'J" ekle~ in dit hlad ceo artikel. 
De Noordhollandse jurist H. ter Brake geeft in eeo artikel in hel NRC zijn commentaal op 
de iliv~e maatregelen die AOlstenlam in deze APV wil nemell tegen de, overlast van, 
junks, pit-bulls en tippel:wne"s. "Een wanhopige poging om door regelgeving t.e <IOf'Jl 

lijken dat er iets geheurt". Ter Brdke hcstudeenle vcrordeningcn van meer dan 55 
gemeenten in Nederland en is tot de conclusie gekomen dat meer daD de helft van de 
maatregelen overboord kan. OfweJ omllat ze al in andere wetgeving is gceegeld 6£ omdat 
xc in strijd zijn met hogere we-.tgeving. Niet zeldeJl, :regt Ter Brake komen de APY's in 
botsing met fundamentelc grondrechre.n zoah het recht op bcwcgingsvrijheid. 1·ientalle.n 
tippelverbodeJl zijn op die grond door de Hoge Raad onverhindcnd verkJaard. De 
gemeente wi! waar het pro~titlitie hetrcft in de nieuwe APV voor,,1 regulcren. Hiennee 
wordt vooruitgelopen op de nieuwe hordeelwet 250"~. In de nieuwe APV wil Amsterdam 
bordeelhouders en exploitanten verantwoordelijk stellen voor de "veillgbeid, de hygiene en 
de gezoJldheid~ van de prostituec. De exploitaut moet de prostituee heschel"men tegen 
verkrachting en mishandeling. Hij moot zorgen dat ze veilig vrijen, dat ze regelmatig naar 
de dokter gaan en niet verplicbt worden om alcohol te drinkell. "Heel aardig bedoeld, 
maar alweer een illusie-regeling", meent Ter Brake. "Hoe tooo je aao clal zo'n pooier 7.ich 
niet aan zijn zorb'Verplichting heeft gehouden? Dat kan aIleen via de prostituee." In de 
nieuwe landelijke wetgeving wordt de rechtspositie van prostitutees echter niet geregeld. 
Daardoor blijven ze in grate mate afhankelijk van de exploitallten. "Ous oak hier is er 
spralre van n.uwelijks te handhaven ....gelgeving.· V~ 
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Maandag 13 september ~1apte ik op de bus na.ar Arnhem, beladell met twce Utsscn vol met 
strooimat.eriaaL De laatste Vluggertjes, no picture cn ik·doe-hct-met stickers en folders 
met daarin de activiteitell van de Rode Drdad. 
Jk had am 18.00 uur afgesproken met Yvon, (".en vricndin van me uit Nijmegcn, om met 
me mee te gaan. In ceo kleiu kroegje, Illj ceo kop thee en ecn peuk, legde ik haar het e--en 
en ander uit over de Rode Draad. Dat had ik al eerder gedaan maar nu we materiaal 
gingeIl uitdelen, wilde ze toch wat meeT weten over helastingen, artikel 250his, enzovoort. 
Na dit korte voorlichtmgsuurtJe pakten we de trein Daar Yelp, en gingen we richting 
SpijkerkWartier. 
Al in de eerste straat werden we hartStikke entbousiast ontvangen. We hehhell heel 
gezcllig titten kletsen met een aanl:a1 meiden. Zij wisten zich oak nag de be.la<>t.ing info
dag te herinneren. De Vluggerges en vooral de nO picture-stickers werden met open 
armen ontvangen. F-en meisje vertelde dat ze de week daarvoor nog met succes 20'07 
geniepip,e foro-freak 1.'n toestel afbandig had gemaakt en de film eruit had getrokken. 
Bravo! 
AI met al hadden we echt een leuke avond. Arnhem is een leuke huurt, cn het is veel 
groter dan we verwacht hadden. De meid~n zijn over het algemeen enthousia<;t en erg 
aardig. ... 
WeI tijn we er van overtuigd dat er cen spaan~1alige folder moet komen met infonnatie. 
Bijna de helft van de meiden in het Spijkcrkwartier sprak aileen Spaans, en hel~ 

beheersten wij beiden die taal nieL Dat was echt halen want we hadden bet gevoel dat we 
menscn moesten overslaan omdat we ze bebaIve de stickers en ceo pen niets tc hieden
 
hadden. Gelukkig is er eeo spaanstalige Bla.ck1ight in de ttlaak zodat we de volgende keer
 

niemand over hoeven te slaan. (.( 
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CLUB, R:AAN, STRAAT of ESCORT 1 

Een van de meest gelltclde vl1lge:n op de info Iijn van de Rode Drnad gaat over werlcplekken; 
:soms ujn IIet vruuwen die er nog niet uit zijn; :re. hebben enige jaren terug gewerk1 en willen 
opnieuw beginncn. Soms zijn hel beginners in bet Yak, of willen ze ovemappen van tlet ene 
werk- "veld" naar het andere. Vau club naar e.'iC\)It of rum of a'ldco:som. Oole: Icomt !let veel 
V<IOT OOt men lUI I:£ll jaartje Anthem wd ecn.s wiJ verkassen naar Groningen of HlW"lcm...wanl 
daar kan je nag verdienen... 
De Rode Drud is enige lijd geleden begoonen mel een ·Uoercn Socialc Kurt", dal wil
 
zeggeo cial we ceo veramelillg adre8sen proben::n aM Ie leggen van aile mogclijke we:rJc:plekken:
 
clubs, gedoogwne's, ralllen en escortbedrijven. En dit natuurlijk met zoveel. mogelijk gegevens
 
a1s de boo~ van de huur, afdntcbten en dergelijke.
 
Tach lamnen we dit niet zonder jullie hulp!
 
Daarom vimlt je in <Ie Vluggertj~ eetl aantal formulien:n om in Ie wilen; jc IwJ ze
 
tctogsblrcu naa.r: J)e Rode Draad, Postbus 16422, 1001 RM Amsten:Iam.
 
A1~ je er meet will olltvangell, bel ons op kanloor, maar l':VCIl Icopieren op tid postkanloor lam
 
natuurliJk oold
 

Wlj:rJC).JHC 'W£"I1Ion YA-H ~n:AI~'Q4T 

PROSTITUTIEBElEID IN 
EERSTE KAMER 

Op 12 oklobel behaodc1t de &"'te 
K:un... het wct>voorstd tot bcs1rij
ding van vrouwenhaotld en orhef
fillg van he t bordeelvtrbod ~ 

Versthillende otgani$atie:s 1 h<bbell 

be~n tegon het """meL Het 
lijkt er vnlgcO$ hell 0)1 d~t het voor
Sid met no.me bcoogt vrn,uwen van 
buite" d~ EG te 'M:teO van d" N e

d"danJse pl'O$tltutie mula. Oph~f
fing nil het bot<keJverbnd bn er roe 
leidoo dat tc:wW<stellingsvergunn;,,

go n mooten "",rden ""ricend """ 
prostitu6:s van huiteJl de te. Dat 
wordl Yi~ de wetnlij?iging onC<1oge
lijk gem:aakt. De Ot~ties VTeUD 
daatoQl dat de prostitulcs \'aD buiten 
de EG in het illeg>Je eircuit tcr«ht 

zul1en ko",eo. V..... cen beter" be
..-chenning Y:lD prostiNlcs, wals de 

,egering,wil, is d>.o. helema2i geen 

sprab. 7"o_J de P'VtI"- aIs de VVIl 

h<bbeo hiaoV'Ct:an mmister Hirsrh 
Ballin vanJustitie wageD ge:.tdd. 
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Volgeos het wctsYoo'std zaJ GXl'loi" 

tatie V>Jl pro.tit\lc<'s Diet mee, ,mI
b......ijn, tenuj een gclPoCClltelijkc 
vcrordening exploit"'ie vabledt. Ex· 
pJoitatie blijft ook atroibur iD<1ien e, 
wnder of in .nijd met tie ven:;'te 
vergu""ing wordt geh:\ndekL In <Ie 
praktijk, to .teUen de organis.t;e.. 

aaI bet er 01' neerkomen dat er drie 
&oorteo gcmc:en ten ko men. jcdcr met 

ecu ci,gen regi.moc: ge mccntc l~ waar 

exploitatie van prost~ is toege
>CUIl, gemeenten die all verbiedel\ 

en gemcentcll die ten 'gunningen
.lelSe! ,,".,.,ere". De Eel$te-Kamer

fnlCtie von het CO/\ bccn ook bezwo.
,en tegen deu v<>onteUe,l, maar die 

komen voort uit de gevol gen nil 

lc.sraJiserillg VAA prostitutie, W3t legoal 
i. ka.o' ook cell be,ocp doen 01' aUe 
norm.,.] "Oor het bedr~fsleven bc

schikh"re (Aciliteilen, VM subsidies 

tol v'"gun nillg<'n. 

B',j de br.handeling in <k Tweede Ka

mer is de vt=g gesteld of met het 
wetsvoo"tc1 do", 'eon ophcffen VUl 

hel bt>r<leelverbod' in fejt.1eg<dist.
ring V>Jl pro.titutie' pilafS 'oW" vin

den. in d~ F..c:rste: Komer .. do vvo

IT.erie bi/de sthriftclijkc voorbcrei .. 
<ling hierop terug gcl<omen 

De mi nister is '''''1 me llj llg dat het 
we",vool'>t>cl nict beoogt het bol'<k.d
weaen tot r.en nonnale bed rij fue
t ivlceit te verJduen . 

Het V"""tel heeh volge". de ,ege
ring drie dueISlt.JJjngen.: 

•	 kraeh rig. bcstrijdi ng VM men
senha.,del en gr.dwollgcn prosti
wrie; 

•	 beheero;"g \':\11 de exploiutie V'1l1 

borddell; 

•	 bcschcrmillg v:<u de pro.tit~(e)s. 

De Rode Dr:ud, de bcl",,~norv" 

niulie Vllll pro,tiNCe>, heeft bij hrie( 

v>,o 20 .pri I 1993 de lede 0 ~" de 
£c:me Ko.ner vr.noeht het wetsont

wctp op zij" m in.t alsnog tor ad

visering >aI. de Hud van St..te ~l>Or 

te tegge ll. Liever nog beef! men dar 
tie voorstellen hobnaal in de: lade 

vertlwij llen, om d.>.t, zo schrijft De 
Rode DraM: U <Ie geschiedenis ~ de 
p=;titutiewetgt:Ving OIlS heeft go
leerd d", het $Oms w;j= i, l1;e t te 

hAAdelcn don ec:n vcrk.eerdc wet op 

telea'''''" 

, Wiiuging w" d< dr(. 250. 250hi, cn 

250l<r fJ"n DcJ W"hod ""'" $I"'.!"'/'I, 
umm'ull1 017, nr. $4. 1992-/99J. 

'O.d.: Mrl1. tic C",ojS/i<bli"t, J, $,i,J,.
ling t~gen Yn,nlMn}nH1J~1. l)c RDfit 

Druod~ IfUmszrlitlflJr R.tuuI'tIafl' Kericn ill 

Nairr","J. 
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