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Afgelopen september was het dan zover, stichting Prasex is 
officieel opgericht en een en ander is vastgelegd door de 

notaris. Oak het bestuur is samengesteld en bestaat uit hoeren, vakbondsmensen 
en andere "randfiguren". Zij gaan zich nu inspannen am de ideeen die er leven over 
de opzet van een vakvereniging om te zetten in de praktijk. 
Natuurlijk moeten aIle ideeen eerst getoetst worden aan de seksvverkers zelf voordat 
we dingen gaan regelen. 
In de loop van het volgende jaar zal de wet gewijzigd worden en krijgen aile bedrijven 
een vergunning wanneer zij voldoen aan de eisen die de gemeente stelt op het gebied 
van brandveiligheid en hygiene. AI deze legale bedrijven worden van overheidswege 
verplicht am de identiteit van de aldaar INerkzame prostituees vast te stellen. Wanneer 
er illegale buitenlandse en of minde~arigesekswerkers in het bedrijf worden aangetroffen 
loopt het bedrijf kans om de vergunning te verliezen en kan de tent wei sluiten. 
Natuurlijk zal dit betekenen dat veel sekswerkers naar ander werk uit gaan kijken omdat 
zij anoniem willen blijven. Een deel van deze graep zal mogelijk op straat of in cafe's gaan 
v.erken om te ontkomen aan nieuwsgierige instanties. De meeste prostituees raepen op 
dit moment wei dat zij ermee gaan stoppen als het zover is maar wij rekenen erop dat er 
voldoende hoeren wit zullen gaan werken en in dat geval een aantal zaken moeten gaan 
regelen. 
Prosex wil voer deze groep sekswerkers een pakket diensten ontwikkelen die aansluit bij 
de behoeften. Veel prostituees vinden de administratieve zaken een lastig karwei, maar 
het moet toch gebeuren. Oak is het niet duidelijk hoe verzekeringen geregeld kunnen 
worden, en betalen we daar misschien niet meer voor dan nodig? Verder ZQU het prettig 
zijn am een appeltje voor de dorst te reserveren voor na de prostitutie. Ook topsporters 
kunnen niet tot hun tachtigste mee en er zijn slechts enkelen rijk genoeg om op hun 
veertigste met pensioen te kunnen. Meestal moet je in zo'n geval tach een nieuwe carriere 
ontwikkelen en enige contanten kunnen daarbij handig zijn. Prosex wil al deze zaken op 
professionele en betaalbare wijze regelen. 
Op dit moment is het bestuur van Prosex met allerlei partijen aan het overleggen over de 
mogelijkheden en beperkingen van verzekeren, pensioenen, spaarplannen en dergelijke. 
Wat is bijvoorbeeld de meest gunstige regeling voor sekswerkers en hoeveel moet dat dan 
gaan kosten. Natuurlijk willen wij daarr1aast oak weten aan welke dienstverlening de 
meeste behoefte is en hoeveel geld sekswerkers daarvoor willen betalen. Daarom 9aat 
Pascalle, prostituee en bestuurslid van Prosex op onderzoek uit. Zij heeft een spannende 
vragenlijst samengesteld en de bedoeling is dat zij 100 hoeren gaat vragen naar hun 
wensen. Prosex is er voor alle sekswerkers, of je nou op straat werkt of in de duurste club. 
Denk jij dat je nog wei wilt werken na de wetswijziging en wil je meedenken en 
praten over Prosex ? Geef dat dan nu door aan de Rode Draad zodat je de vragenlijst 
in kunt vullen. Jij maakt uit wat Prosex voor jou kan betekenen want jij bent 
F>rosexlll!!I! 
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