
Beste lezeressen en lezers,
 

H
et heeft lang geduurd voordat 11 dit 

nummer van de Blacklight onder ogen 

krijgt. Er zijn enkele redenen voor aaIl te 

geven waarom de continuHeit van dit magazine 

verstoord werd. De redaetrice was langdurig ziek en 

heett inmiddels De Rode Draad verlaten. Het bleek 

Vaal" de overige medewerksters heel moeilijk om d<> 

tljd vrij te maken am een tijdschrift te maken, 

russen de andere bedrijven door. En die andere 

hedrijven zijn nogal tailijk, de wetswijziging en de 

ontwikkelingen die rlaarop volgen vragen 

permanent alle aandacht. We komen steeds handen 

tekolt. Vve moeten erkennen dar het maken van een 

tijdschrift iedere [<eer net buiten de lijsr met 

prioriteiten vdlt. 

Vaal'om is besloten dat dit het ldatste nummer is 

dat op papier verschijnt. Her markf'ert wei een 

bijzondcre gebeurtcnis. De versehijuing valt samen 

met de werkconferentle die op 1 oktober 2001 

wordt gehouden. De werkconferentie organiseren 

wij een jaar na de invoering van de wetswijziging 

die de prostitutiebedrijven legaliseerde, en verkopen 

van seksuele diensten prostiruee tot een juridisch 

gezien volwaardig beroep maakte. Oat heeft nogal 

wat consequenties voor het werk van prostituees, 

of ze [lU zelfsrandig zijn, cen eigen bedrijf hebben, 

of als werkneemster in diensr van ('en dub werken. 

Omdat prostiruees als direct betrokkcnen hN 

meeste te \vinnen en te verliezen hebben bij het 

s)agen van de wetswij7.iging, wordt daar de balans 

opgemaakt van de resultaten tot nu toe. Met de lijst 

van knclpunten die dit tot gevolg zal hebben ga,1n 

wij slle) aan de slag om de positie Will prostituees 

verder structuree! tc verbf'teren. De slagkracht van 

De Rode Draad :lal in de toekomst worden vergroot 

door een nauwe samenwerking die tot st,1l1d zal 

komen met FNV Bondgenoten. 

Over aile aspeeten die om de hoek komen kijl<en 

verwijs ik graag naar de aparte congTcsbundel die 

tijdens de werkconferentie vcrschijnt. Deze bundel 

is bij de prijs van de eonferentie inbegrepen. nadien 

is deze voor 7 euro (exdusiefverzendkosten) bij ons 

~e t>estellen. 

medewerlGters e 

Het is trollwens hollen of stilstaan op het 

publicaticfront. Op 1 oktober brengen wij oak "De 

Literaire J)raad" uit, ccn speciale eelUnalige bundel 

met bijdra!jcn van scluijvers, die cen verhaal 

waarin prostitutie een rol speelt, tel' beschikking 

hebben gesteld. Wij zijn zo trots op dit bijzondere 

product. dat wij het uitsluitend als relatiegeschenk 

zuHen uitdelen. Niet te koop dus. 

In dil laatstc nununer van de BlarkJig-ht ligt de 

nadruk op her verslag van belangrijke gebcurtenissen 

die het afgelopen jaar hebben plaaLSg('vonden: de 

viering van de invoering van de nieuwe WCt op 1 

oktober 2000 in Rotterdam, verschillende aeties om 

verkeerde regelgeving aan de kaak te stellen (zoals de 

richtlijnen voor hygienE' in hedrijven)en de groeiellde 

samenwerkjng met FNV Bondp;enoten. 

Df' intormatie die De Rode Draad naGll' buiten wil 

brengen zal echter [liet afnemen, eerder toenemen. 

Wij moeten vooral prostiruees bHjven informeren 

over de niellwste ontwikl<elingen in hun beroep en 

de manier waarop de overhcid dit in regels inpast. 

Maar die informatie moet steeds snel worden 

geleverd en pennancnt worden aangepast. Hiervoor 

is in de eerste plaats onze website op het internet 

\'rww.rodedraad.nJ bedoeld. Natllurlijk heeft niet 

iedcreen de bcschikking over een computer, maar 

we willen van dit medium gebruik makcn om cen zo 
gemakkelijk mogelijk toegankelijke en snclle service 

te bieden. Daamaast zijn we telefonisch bereikbaar 

en blijven we brochures uitgeven over belangrijke 

onderwerpen. NatuurJijk steeds in meerdere talen. 

Tenslotte nog ons welgemeend excuus aan de 

abonnccs die :w lang Iwbbcn moeten wachten en 

dan oak nag te weinig nummers in deze jaargang 

vinden. Lij krijgen a ls troost en vergoeding in iecler 

gcval ell:' congresbuudel, De Liter;)ire Draad en de 

brochure "Opheffing Bordeelverbod, cen onder· 

neming voor prostituees". 

Samenvattend: ook zander Blacklight zullen wij 

van ons laten horen, 

de acri\'isten. jan Visser. directeur 

...~... Sf .........Il7'W .........d.!sJ:I~.....,IfX~inc:::=r~e='.3Z""5=<1e:lJ
 


