Rode Draad nieuws
Open avonden
De open avonden zullen voortaan op een woensdag worden gehouden. Voorheen
waren deze op de eerste vrijdag van de maand. Dus voortaan open avond elke
eersts woensdag van de maand.

In februari ging de open avond over belasting zaken. Jos Rutten (advocaat) was
onze gast spreekster. Zij heeft de aanwezigen voorlichting gegeven over wit werken.
In Maart had de open avond als thema SM. Yoan gat een uitgebreide demonstratie
van verschillende SM mogelijkheden. vanuit de aanwezigen kwam aan het licht dat
er steeds meer om SM wordt gevraagd. Daarnaast bleek dat klanten steeds extremer
worden in hun wensen.
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Nederland is tot 1 juli a.s voorzitter van de
Europese Unie. In Amsterdam vindt op 16 en
17 juni de Eurotop plaats,
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De gemeente organiseert zondag 15 juni de
officiele "Capital of Inspiration
persconferentie~ in de Nleuwe kerk voar
delegatie leden en internationale pers.
Om redenen van PR en city marketing is
besloten de negatieve aspecten buiten beeld
te laten. Daartoe worden onder meer sex,
drugs en discriminatie in het Amsterdamse
uitgaanscjrcuit gerekend.
Om die reden IS 15 junj het juiste moment
om op een extra persconterentie het
..
negatieve imago van sex en drugs in het
Amsterdamse uitgaansleven weg ts nsmen.
Amsterdams verlichte uitgaansklimaat is een
positief punt van het Amsterdam-imago in
Europa. De Amsterdamse tolerantie voor
n
u sex en drugs trekt terecht aandacht, mag
niet ongenoemd blijven en vraagt een
serieuze aanpak.
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Delegatie leden en internationale pers verdienen volledige informatie te krijgen over
de positieve manieren waarop we in Amsterdam omgaan met gastvrijheid, tolerantie,
sex en drugs.
Daarom zal o.a. de Rode Draad ook deelnemen aan deze alternatieve
persconferentie die op initiatief van de Stichting GALA (Gay and Lesbian Association
Amsterdam) gehouden zal worden. Wij zullen als vertegenwoordiger van de
prostituees in Nederland, de internationale pers informeren over de bisnis en de
positie van de prostituee in Nederland. Het doel is delegatie leden en pers mee te
geven, dat de Amsterdamse bijdrage aan het prostitutie belaid meer betrokken moet
'WOrden bij de Europese beleidsorientatie en beleidsvorming. Prostitutie hoort immers
ook thuis binnen de Europese Unie.
We houden jullie op de hoogte van de plaats en tijd waarop deze alternatieve
persconferentie zal gaan plaats vinden. Jullie aanwezigheid wordt op prijs gesteld!
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