
LOSSE TONGEN
 

Beste sekswerkers van Nederland, 

Een aantal Vluggertjes geleden werden jullie al attent gemaakt op de brief die wij ontvingen 
van minister Terpstra. In deze brief kondigde zij aan dat een aantal organisaties, mat een 
subsidie van VWS, zaer waarschijnlijk bazuinigd moeten worden. De Rode Oraad is daar Mm 
van. In juni hadden wij hier een gesprek over met het ministerie. 

In dit gesprek hebben wij proberen duidelijk te maken dat het zeer belangrijk is dat 
sekswarkers een organisatie hebben, die hun belangen behartigt. Hoewel ar in de tien jaar, 
dat de Rode Draad nu bestaat, al veeI sekswerkers hun dUbbelleven de rug toe karen en 

•
 
uitkomen voor hun wer1<, zijn we er nog niet in geslaagd hat tabee op ons vak te elimineren.
 
Neg steeds dUNen de meesten dit niet en leven met 'het geheim'. Zij hebben een organisatie 
nodig die de taak op zich neemt belangrijke informatie over het werk te vergaren en daze 
door te sluizen naar hen. Bovendien is het belangrijk dat er naar de politiek toe goed advies 
gegeven wordt voor het maken van wetten en andere regelingen. Tegelijkertijd moet in de 
samenleving aan aen beeldverandenng van prostitutie worden gewerkt. 

Toch was de druk op de minister blijkbaar dusdanig groot dat zij besloot om haar besluit door 
te voaren. Oat betekant voor de Rode Draad dat we ingaande 1996 een kwart van de subsidie 
moeten inleveren, in 1997 nogmaals een kwart en op 1 januari 1998 zal de subsidiekraan 
volledig worden dichtgedraaid. In concreto zal in de nabije toekomst elke sekswel1<er haar/zijn 
eigen boontjes moeten doppen, tenzij wij een vonn 
kunnen vinden waarbij de Rode Draad 
onafhankelijk van de subsldie verder kan leven. 

Zondag 1 Oktober 
we beginnen om 12.00 uur 

nu al begonnen met aen grote reorganisatie. 
Bepaalde aetiviteiten moeten we opheffen of 

Naar die vorm zijn we dan ook op zoek en we zijn 

Discussiedag over 
veranderen zodat ze zichzelf kunnen bedruipen.
 
In de loop van de maanden zullen jUllie dus te
 

De Toekomst van de Rodemaken krijgen met daze grote veranderingen. Wij
 
houden jullie hierover zovael mogelijk van op de
 Draad 
hoogte. 

Misschien heb je zelf ideeen over de toekomst van pl eats: Klovenlersbu rgwaJ 47. 
de Rode Draad. We staan open voor elke Amsterdam 
suggestie, en organiseren een discussidag waarop tel: 020 - 6243366 

je al je ideeen kwijt kunt. Laat het maar horen!! 

Het Rode Draad team 
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