
10. ....k pIezier. 
In de prostitutle heb je de mogelijk om er 
een leuke periode te hebben. Probeer 
verschillende pakjes en persoonlijkheden, 
manieren om een condoem zo onopvallend 
om te doen, vreemde gesprekken ta 
voeren etc. Maak er sen groot avontuur 
van. Er zijn niet veel mensen die de 
mogelijkhaid oppakken om met sexuaJiteit 
te spelen zoals jlj. Probeer zovee] mogelijk 
ervaringen op te doen in het Yak. (Je kunt 

bijvoorbaeld Ben boekje bijhouden met a/Ie 
dingen die je Ii/dens je werk meamaakt). 

11. Behandel jezeIf goed. 
Okee dus je hebt je geld gespaard, alles in 
hoofd goed op een rijtje, geen misstappen 
gemaakt? Goedzo, dan mag je jezelf best 
belonen veor hetgeen je bereikt hebt. 
Neem even de tijd te genieten van hetgeen ! 
je bereikt hebt, dat is heerlijk. (doe waarIe 
zelfzin in hebt). 

DENKTANK
 
door: Margot A. 

In de vorige 2 afleverlngen van denktank heb lk een en ander geschreven over de 
plannen van de Rode Draad om een aparte vakorganlsatie voor sekswerkers op te 
rlchten. Helaas Is ons idee uitgelekt naar de pers die vervotgens voor veel verwarring 
zorgde. Door het PROSEX Idee op een hoop te gooieo met het plan van de explottanten 
om een keurmerk voor prostltutlebedrljven in te voeren zijn veel mlsverstanden ontstaan 
blj zowel sekswerkers als exploitanten. Inmlddels hebben wiJ de pers laten weten geen 
interviews te geven over Prosex %olang wij onze achterban nlet voldoende hebben 
geinformeerd. Prosex wordt op dit moment als stichtlng opgericht en de plannen die we 
hebben zijn nog volop In ontwlkkeling. In iedere VluggertJes zal ik jullie op de hoogte 
houden van de stand van zaken van Prosex 

De Rode Draad is een landelijke organisatie die belastingen en de consequenties van 
met twee en een halve betaalde medewerksters geregistreerd staan als prostituee. Door het 
en een wisselend aantal onbetaalde organiseren van info-dagen en publikaties in 
medewerksters het doel heeft de positie te zowel Blacklight als Vluggertjes basloten een 
verbeteren van aile pros1ituees. Deze doelgroep aantal sekswerkers belasting te gaan betalen. AI 
is niet aileen divers van werkvorm (raam, straat, snel blaken de beslastingdiensten een eigen 
club, escort, thuis enz.enz.) maar bestaat ook uit beleid te voeTan. Wat bij de aen wei als 
allerlei nationaliteiten en andere onderlinge aftrekpost ward geaceepteerd werd bij de ander 
verschillen. Een 9,oot doel met weinig middelen. afgewezen. Sommige escortwerkers zijn wei 
Het is dus hard werken bij de Rode Draad BTW·plichtig, anderen weer niet. Verder was het 
waarbiJ je aldoor het gevoel hebt "niet genoeg te ook niet eenvoudig om goede boekhouders te 
kunnen doen". Toen in 1992 hoeren ook BlW vinden omdat het prostitutie-ondememerschap 
plichtig werden en de belastingdiensten in het ook voor hen een nieuwe groep is. Verder 
land aetiever werden stond onze tele100n niet blijven sekswerkers ons bellen en hun zorgen 
stil. Aldoor belden ongeruste sekswerkers met uiten over de toekomst na hat wijzigen van de 
de vraag wet zij moesten doen; onderduiken, bordeelwet. 
aangifte doen bij de belastingen of een ander Zo "ongemerkt" wordt het grootste deel van het 
beroep gaan zoeken. De Rode draad had hier werk van de Rode Draad besteed aan de 
geen arrtwoord op maar ging driftig op zoek perikelen rondom de zakelljke kanten van het 
naar allerlei informatie over het betalen van werken in do prostitutie en dreigen sekswerkers 
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die nog niet toe zjjn aan 70'n geemancipeerde 
positie, buiten de (gelegaliseerde) boot fe vatlen. 
Het is belangrijk OOt er een organisatie blijft 
opkomen voor de positie van de zwakkeren in 
de prostitutie zoals de Rode Draad dat beoogd. 
Zij rnogen niet de dupe worden van hun 
collega's die onder (iets) betere omstllndigheden 
hun work kunnen verrichten. 

• Maar ook de sterkeren moeten zich nog 
krachtiger maken om cen rol te kunnen spelen 
in ontwikkelingen die hun positie betreft. AI die 
individuele sex-ondememers worden niel 
betrokken bij veranderingen die invloed hebben 
op het werken in de sexindustric. Organiseren 
als beroepsgroep is een mogelijkheid am meer 
invloed un te kunnen oefenen op plannen van 
bovenaf. Tevens kun je gezamenlijk cen aantal 
zaken inkopen zoals verzekeringen en 
pensioencn maar ook condooms en 
werkkleding, waardoor de kosten zullen dalen. 
20 is het dus begonnen. 

Het plan 

• 
De meeste prostituees willen eigen baas zijn. Ze 
willen zelf uit maken waar, wanneer en met wie 
7e willen werken. Tach brengt het zetfstandig 
werken in de prostitutle een hoop geragel met 
zich mee. Denk maar eens aan de administratie 
die nodig is am je bockhouding rand te krijgen.~ 
De Rode Draad signaleert cen stijgende . 
behoefte aan ondersteuning bij bijvoorbeeld de 
administratic. Er zijn natuurlijk 
administratiekantoren die zich bezig houden met 
hat vcrzorgcn van de administra1ie van 
zelfstandige ondernemers maar die zijn zelden 
gespecialiseerd in prostitu1ie-aangelegenheden. 
Daardoor zien zij nog wei eens aantrekkelijke 
aftrekposten over hel hoofd. Oak wantrouwen zij 
soms de gegevens die je aan hen overdraagt 

omdat zij ook maar produkten van deze 
maatschappij zijn en vooroordelon habben. Niet 
altijd even bevredigend dus en daerdoor komen 
veel vragen over dit 500rt zaken bij de Rode 
Draad terecht. Zools jullie weten moet de Rode 
draad de komende twee jaar flink bezuinigen en 
dient dan op te houden to bes1aan. Er is dus 
aan de ene kant een grote behoefte aan 
informatie en acMes terwijl de overheid dit niet 
meer wenst te financieren. NatuurliJk gsat de 
Rode draad er alles aan doen am te blijven 
bestaan al is het in ieder geval voor de 
sekswerkers die (nag) niet zichtbaar kunnen 
zijn. Daarnaast is het verntandig om ervoor te 
zorgen cen professionelo beroepsorganisatie op 
poten te zetten die financieel zelfstandig is zodn1 
niemand lomaar de boel op kan doeken als eT 
bezuinigd moet worden. WanneeT Prosex een 
produkt ontwikkeld dat interessant is VOOT 
werkers in de sexindustrie zullen zij daar ook 
iets voor willen beta len, uiteindelijk kost iedere 
boekhouder geld. Natuurlijk houdt Prosex er 
rekening mee dat de hoeren het Iiefst zo dicht 
mogeliJk bij huis geholpen willen worden. 
Daarom wil Prosex in hat hele land coOperaties 
stichten die zonder winstoogmerk allerlei zaken 
regelen die voor sekswerkers nuttig en nodig 
zijn. Aangesloten leden van de co6peraties 
bepalen welke produkten (gezondheidszorg, 
verzekeringen enz.enz..) gekocht of vervangen 
worden door middel van allerlei 
inspraakrnogelijkhedan. Hoaren moaten zeit de 
baas blijven van deze stichting Prosex en de 
hierbij aangesloten coOperaties. In een volgende 
Vluggertjes zal ik meer uitleggen over hoe de 
stichting er uit zief en wat de coOperaties doen. 
Ondertussen raad ik je aan hierover met 
collega's van gedachten te wisselen over daze 
pJannen. En laat vooral ons welen wat je arYan 
vindt!lll!!!! ! 
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