
Notulen Roze Draad vergadering van 30 ruet 1989. 

Aanwezig: Antoinette, Alide, Marjan, Lucie, Margreet, Nel, Hansje, Mirjam, Ans, 

Trees, Angela, Ine, Marga, Licia, Marjo, Martine. 

Agenda: Hoe gaat het met de Roze/Rode Draad? 

Nijmeegse Draad: (Alide) Wij zijn met 12 vrouwen, en komen wekelijks bij 

elkaar. Op het ogenblik doen wij weinig 'raze draad-aktivitciten', d.w.z. 

wat betreft kontakten leggen met prostituees enz. We hebben kontakten mel 

de Cirkel, het huiskamerpr~ekt, en wij vcrgaderen bij de gemeente over een 

gedoogzone. Met Cirkel vormen wij dan een pressie8roep. Momenteel zijn wij 

aktiever op het gebied van tinternationale ' prostitutie, met de problemallek 

van Derde wereld/het westen. Een aantal van ons houden zich bezig met de 

opvang van vrouwen via de Stichting tegen Vrouwenhandel. Als Nijmeegse Draad 

hebben wij subsidie van de provincie en van de gemeente voor aktiviteiten. 

(Applaus) 

De andere aanwezigen zijn nieuwsgierig en jaloers op de subsidie. 

Groningen: (Antoinette) Heeft ook een -kleine- subsidie van de gemeente. 

(1 f1000,-) Wij zijn met 3 vrouwen, en Ilebben ons een tijd bezig gehouden 

met de verspreiding van de BJacklight en later een spaanstalige folder. 

Vervolgens zelf een stencil gemaakt met kontaktadressen en uitleg over de 

Roze Draad. Kontakten met prostituees verlopen nog moeizaam.Wij zijn de 

ramen langsgeweest en naar binnen hij de twee seksclubs , waar we blacklights 

afgaven aan de exploitant. Het huiskamerprojekt de Gelaarsde Kat is meer 

een soort straathoekwerk geworden sinds de caravan is afgefikt. Er is een 

strijd gaande over een gedaogzone. De laat.ste tijd veel gelezen en zich verdiept. 

Antoinette deelde een brief uit over een kontakt-dag voor aIle Roze Draders die 

in Groningen georganiseerd wordt. Het wardt 9 september van 13.30- 20.30u. 

Rotterdam: (Lucie) Er is een maatschappelijk werkster gekomen voor prostitu€es. 

Zij wordt betaald door Humanitas, aaar heeft zij oak kantoor. Zij beet Door 

van Manen. Lucie en Door en Stephen werken samen, zij hebben veel ervaring 

opgedaan vanuit onderzoek naar straatpro's van St. de Boog (die niet meer 

bestaat) Het is in Rotterdam heel belangrijk dat er meer kontakten komen 

met andere pro's. Katendrecht bloeit op; de gemeente heefL spectakulaire 

plannen maar even op een laag pitje gezet. 

Amsterdam: (Margreet) komt veel op kantoor. Ze wil proberen om vanuit kantoor 

van de Rode Draad vechtles op te zetten. Ze geeft al vechtlcs aan verslaafde 
pro's-vanuil de Regenboog. Verder heeft ze met Esther (kontaktvrouw voor 

buitenlandse pro's in A'dam) en Mijam kontakten gelegd met spaanstalige dames. 



Verder zit zc in de redaktie van de nieuwe Blacklight. 

(Ine) wil over een tijdje weer aktief dingen gaan doen met de Raze Draad 

Amsterdam. Mamenteel heeft ze het n08 te druk met het onderzoek. 

(Marjo) heeft vee1 pro's en drugsspuitende pro's in haar praktijk. Ze is 

veel bezig meL de v~aag hoe gezondhRidszorg voor pro's vorffigegeven moet worden 

in de toekomst. Moeten er aparte voorzieningen komen? en hoe dan? Er zou 

een inventarisatie gemaakt moeten worden over lichamelijke gezondheidszorg. 

Ine n Martine daen dit in hun onderzoek. Marjo signaleert dat het gevaar 

er nag steeds is daL men denkt dat het alleen om geslachtsziekten gaat bij 

pro's. AIleen bij heel hoge instanties, bij officiele stukken, wordt hier 

zorgvuldig mee omgesprongen. lets lager al niet meer. 

(Nel) zit sinds kart bij de werkgroep Amsterdam van het Platform tegen Vrouwen

handel. Zij zijn benaderd door een groep anarcha-feministen die een studieweek 

willen organiseren deze zomer. Bij het onderwerp 'Vrouwenhandel en sextoerisme' 

bleek de voorbereidingsgroep voaral te willen diskussieren over prostitutie 

en de relaLie tot feminisme. Nel gaat hier volgende week meL hen over pratp.n. 

Hansje bleek ook a1 benaderd te zijn. 

(Marjan) Er lijkt cen verandering gaande te zijn in de maatschappp.lijke houding 

t.O.V. prostitutie. De Roze Draad is voaral een groep vaal' nieuwe inspiratie. 

(Martine) is benaderd of zij wil meewer;ken aan het opstarten van een nieuwe 

praatgroep in Groningen. Oak in Den Haag heeft zij een praatgroep gedaan. 

(Licia) Is bezig met een invenLarisatie van buitenlandsp. prostituees in Amster

dam. Hoe is de situatie van migranten-vrouwen? Wat is hun mening? Wat is 

de mening van beleidsmakers en instanties? Verder vertelde Licia een aantal 

van haar Yoorlopige bevindingen. Zij stelt zich verder open Vaal' diskussie. 

Het blijkt dat de Roze Draad geen hechte groep is, ieder is op eigen manier 

bezig. De postbus wordt nauwelijks meer geleegd; de brief uit Groningen was 

ook niet aangekomen. Besloten wordt dat voortaan voorlopig aIle post naar 

de Rode Draad gestuurd moet worden, die sturen het dan verdeI'. Op de vergadering 

die bij Marjan zal zijn wordt er verder gepraat hoe de Roze Draad Amsterdam 

verder zal gaan. 

Utrecht: (Marga, Angela, Trees) Het plan voor het model-prostitutiebedrijf 

is af. Financiering moet nag gevonden worden, ze zijn aan het proberen bij 

banken, gemeenten enz. Het gaat om een garant-stelling van 6 ton. 



Het probleem is nu dat de gemeente Utrecht geen verzunningen wil geven vaar
 

nieuwe bedrijven, oak niet voor vrouwen. WeI voor het model-prostitutiebedrijf,
 

maar die kan dan geen uitstraling hebben dat er meer dit soort bedrijven
 

zouden worden op8ezet. Ze willen nu dus ook bij andere gemeenten proberen.
 

Er zijn oak al vrouwen die er ideeen over hebben en er %ijn vrouwen die er
 

zouden willen werken (deze zijn o.a. 8eworven via de Maizena)
 

Voorstel Mirjam: Op de Wallen hebben een aantal VI"OUWCn een stukje gekocht
 

en anderen hebben daar aandelen van. Is dat misschien een idee?
 

Marga: Bij gesprekken over het vergunningenstelsel die zij en Hans Scholtes
 

met diverse gemeenten voeren, blijkt dat vee]" gerneenten een Quoteri.ng willen,
 

dwz.het bestaande aantal handhaven en geen nieuwe bedrijven erbij. Dit is
 

vaak een papieren regcl. Als er een goed nieuw initiatief is valt daar in
 

gesprekken toch weI animo voor. Je moet je dus niet laten afschrikken door
 

papieren regels. Nel vindt dit een enge regel, want aIleen mensen die dan
 

goed de weg weten bij lobby-praktijken komen dan daarvoor in aaruoerking.
 

Hansje zegt dat zij oak steeds bij gesprekkeo met gemeenten nieuwe vrouwenbedrij 


ven aan de orde stelt en daarop blijft hameren. Want als er eenmaal zo'n
 

papieren regel is, is dat moeilijk nog terug te draaien.
 

De Rode Draad: (Hansje, Mirjam, Ans) Wij hebben steun nodt8 van de Raze Draad.
 

Deze liggen op twee terreinen 1) organisatories
 

2) inhoudelijk. 

ad1) De Rode Draad is overwerkt. Terry is weg, Mirjam is er op haar plnats. 

Momenteel hebben wij geen administratieve kracht. Het is moeilijk onszelf 

draaiende te houden. Er wordt veel werk verzet maar wij redden het niet meer. 

Er zit ten veel vrijwilligers op het puntje van hun stoel om bij te springen 

maar het is a1 heel moeilijk om taken te verzinnen. Mirjarn is bezig om de 

vrijwilligers te organiseren en te kijken wat de verschillende vrouwen kunnen 

doen. Hansje zit zowel in het team als in het bestuur, ook geen gezande kon

struktie. Wij hebben hulp nodig van een groepje Roze Draders om de rode 

Draad opnieuw te organiseren. Er is een strukturele verbintenis met een groepje 

Roze Draders gewenst. 

Bijvoorbeeld robt. nieuwe taakverdelingen: Wat is haalbaar? Wie moet wat doen? 

Ook financieel beleid, peI"soneelskwesties, BestuIlr en Team verdeling en bezetting. 

De subsidie loopt tot het eind van dit jaar. DCE raadde aan om een lange 

terrnijnsplanning te maken. Alide doet dit voor 2 dagen per week 4 maanden. 

DCE staat positief tOY. vervolp,subsidie. DE Rode Draad staat nu voor de opgave 

am een goede struktuur te maken voor de interne oI"ganisatie en voor het toekom

stig beleid, oak inhoudelijk welke kant zij op wil. Deze dingen zijn onderling 

nauw met elkaar verweven. 



Er wordt voorgesteld om hulp te vragen bij de Stichting de Beuk. De Rode
 

Draad zal dit doen. Wat zij nu vragen van de Raze Draad is een kontinue groep
 

am de Rode Draad heen. Er wordt een afspraak gemaakt voor Dinsdag 13 juni
 

am 12.00 uur op het kantoor van de Rode Draad. De Rode Draad zal dan precies
 

vertellen hoe het gaat en wat de problemen zijn. Het wardt een Adviesgraep
 

Organisatiebeleid.
 

ad 2) Inhoudelijk. Het zou leuk zijn om de sfeer weer wat op te krikken
 

door weer meer diskussie te hebben tussen Rode Roze Draad over inhoudelijke
 

onderwerpen, am diepgaander over dingen te praten. Liefst hij iernand thuis.
 

Marjan Sax stelt voar een avond te praten over het vergunningenstelsel bij
 

haar thuis, op donderdag 29 juni 001 19.45 uur. Dan moeten we oak praten over
 

hwat we verder willen met de Raze Dr. A'dam.
 

Voor deze bijeenkomst worden de reakties.op de Haagse Diskussienota oak rond


gestuurd. Dit zijn er 4: -Rood/Roze, - Empowerment, -Mr. de Graaf Stichting,
 

en -Stichting tegen Vrouwenhandel. Marga stuurt ze op.
 

Rondvraag; Hansje: Het tweede nummer van de Blacklight is hijna uit. Oak
 

de 3e en de 4e zitten in d~ pen.
 

Mirjam, Licia en Marjan gaan naar de VS voor de presentatie van het boek
 

van Gail.
 

Nag een keer de afspraken: 

dinsdag 13 junj am stipt 17.00 uur voar Adviesgroep organis8tiebeleid 

op het kantoor van de Rode Draad. 

- donderdag 29 jUlli am 19.4) uur thema-avond over vergunningenstelsel. 

bij Marjan Sax thuis 

- 9 september (waarschijnlijk OlD 13.30 uur) in Groningen, kontakLdag Raze 

Draad. Deze wordt nag voorberei.d en we horen er nag over. 
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