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et argusogen hecft D(> Rode Draad sinds 

oktober de ontwikkellOgen gevolgd op 

het gebied Vdn !l(·t prostitutiebeleid. Dat 

was we! nodig. Al ecn maand na het ingaan van de 

wetswijziging h.,vaIn het Landdijk Coordinatie

centrum Infectieziekten (LCI), een overheids

ins reiling, met richtlijncn voor GGD's bij de 

connole van sekslwdrijven. Deze wilten heel 

gedetallleerd en er stoIlden zJken in die ons 20Wer 

droevig stemden als die op de' lachspleren werkten. 

Zo stelde men bUvoorbeeld d<lt de Bagels van 

prostituees - vaak hun trots en een veelvuldig 

bezoel< aan een nagelstudio waard - schoon en 

kortgeknipt moesten zijn. Of dat er zeepdispensers 

moesten zijn bij de wasbakken en niet te vel'geten 

aparte douches voor mannen en VTOLlwen in (Ie 

jongensbordelen (zie de speech van Dick Lavina, 

elders in deze bundel). Oak de richtlijnen voor 

bijvoorbeeld het maken van een sopje, zaten op het 

niveau van Jip en janneke l'ein.igen het bordeel. 

Het lachen verging Ons echter ~oen bleek dat men 

exploilanten wilde dv,tingen een Iijst bij te houden 

van prostituees met soa (seksueel overdraagbare 

aandoeningen). Dit laJtste is in ieder geval van de 

baan en ook de andere eisen zijn wat afgezwakt. DC' 

richtlijnen waren ook cell voorbeeld VJI1 

tegenstrijdige regelgeving. De arbeidsinspectie en 

gcmeenten hadden weer andere normen over de 

inrichting van seksbedrijven. Er was bijvoorbecld 

nogal wat verschil van mening over de 

hoeveeiheden douches per aantal werkncmers. 

Nag mcer nadelige regelgeving werd in het leven 

geroepen. Zo werden we geconfronteerd Illet de 

identificJtieplicht die sluipendelwijs sarnen met de 

wecswijziging werd ingevoerd. Ondeltussen ble-ven 

de vragen over belastingbetaling en wit werken bij 

ons binnenstromen. Daarom gaven we s;)men met 
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het Prostitutic Informatie Centrum (P1C) de 

bt'lastingkranr uit. l)it product Yond veeI aftrek, 

hetgeen oak gold voor de folder ovcr de reehten 

van prostituees. die we met andere organisaties 

uitbrachten. Relasting waS maar een probleem, oak 

de maat~chappelijke dieTlStverlening aan prostituecs 

li"t nogal te wensen over. Dat is naar buiten 

,g:ebrarhr lllet behulp van studente>n van de 

Hogeschool Amsterdam, die een sodale kaart 

hebhen gemaakt. 20 kwamen we aan een shortlist 

van betrOllwbare boekhoudf"rs. 

We hebhen ;'jaIl diverSe> congressen ll1l"cgewerkt am 

al dit Soort zaken llaar buiten re bn~ngen: zelf 

organiseerden we cen bijeenkomst op 1 ol<tober, 

samen met anderell hielden we discussieavondE'n 

in de Balic en Akhnalon om support te l'egelen voor 

ooze zaak. Aanvragen voor gesprel<ken van 

buitenlandse zusterorganisatics konden we ook 

Oloeilijk weigeren. 20 hebben we Rclgische, Ollirsc, 

Indiase, Zuid-Amerikaanse en Chinese organ.isaties 

over de vloer gehad. In het buitenland lijkt de 

indruk re bestaan dar De Rode Draad een grote 

org,misatie is die aIle wereldproblemen aankan en 

daJrom wordt ze vaak uitgenodigd voor congres

sen. Aangezien het niet in de taakomscluijving V<ln 

de Rode Draad staat am in bijvoorl>eeld Taiwan of 

Hong Kong de bal'l aan te jagen. hebben sommige 

Rode DrJadvrouwen, zowel vrijwilligers ais staf

leden. hun vakantie 'opgeofferd' aan het accep

teren van uitnodigingen uit het buitenland. Dit 

Duitsland hebben we het idee mecgenomen am 

voortaan op 2 juni De Dag van de Prostituee te 

vieren. Het was immel'S op 2 jllni 1974 dar Franse 

prostitllees eell kerk bezetten om hun problemen 

ond"r de aandacht te breng,en en daurmee het 

st:Iltsein gaven VOOl' de Europese Prostitutes' Rights 

Beweging. In samenwerking met Duitsland en Italie 
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hebben we ook het zot;ehf'ten ANAKO-project 

gedfaaid: ('en projecl voor carriereverandering in 

de prostitutie, waarblJ de beroepskwalific<ltics 

centraal staan. Dlt wa~ cen expenment dat diende 

OJ)) een altematicf te bieden voor de gebrekkige 

stopperprogralluna's die elders waren ontwikkeld. 

Tijdens een Oleerdaagse training die ook in 

DUltstand en Itatii:' is gehouden. kOllden de 

vrOuwen spelenderwijs onrdekkcn wat prostitutie 

hen hecft opgelcverd. Bij de training zat een 

wetenschapster die deze bevindingen voor de 
'I 

builenwacht vastlegde. Insiders wisten het a!, maar 

flU is het 001< 'offiCieel': prostituees zien hun werk 

:lIs een bewep, hadden bij cen aanvanz cen 

kJantgl"'rJrhte en diCllstvcrlCllcndc instdling, 

hebbcn die verder ontwikkeld, beschikken op het 

wcr]< over een enOfme zelfdiscipline en zijn in sta<\t 

rot zelfstandig werken: allemaal kwalitciten die 

binnen en buiten de prostitutie van pas kunnen 

komen. Die experiment verdient cen vervoJg. 

Prostituees die mind(,J of ,HIder werk binnen of 

buitcn de prostitutie willen gailn doen, vormen 

slechts een van de doelgroepen die de laatste twee 

jail! zijn aangeboord. Er is een begin gemaakt met 

'bubbleboys', een geritht aanbod voor jongcns die 

bedrijfsmatig werken en inmiddels is cr ook een 

project 01J3estart voor Spa;mst8lige prostituees. 

Parallel is een medewerksteT die E'en aantal Oost

Europese talen beheerst een informatieproject yoor 

Oost· en Micldenoost-Europese vrouwen begonnen. 
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