
Amsterdam, 24-5-1990. 

Geachte rode en roze d(r)aders, 

Even een kort verslag van de bijeenkomst van 17 mei J. 1., opdat 
we de zaken goed op een rijtje houden. 

* N.a.v. de steeds terugkerende vraag wat de Roze Draad nu precies 
doet/is, zijn er hartige woorden gesproken over de bezigheden van 
sommige Rozedraders t.a.v. prostitutie. Oe Rode draad heeft niet 
altijd het idee dat die activiteiten persé ondersteundend zijn 
voor het werk van de Rode Draad. Oe discussie spitste zich toe op 
het onderzoek van het Nisso waar Ine aan werkt en het werk van 
Marga bij de de Graaf. 
-wat ~eeft rle P.ode OI~~g - ~ra~; 
-het gaat niet zo zeer om het feit dat die werkzaamheden betaald 
worden, wel om wat er mee gebeurt. 
-welke eisen worden er gesteld om het werk te accepteren; 
-op wat voor manier wordt de Rode Draad bij het werk betrokken; 
-worden Rode Oraders als deskundigen beschouwd. 

* De bijeenkomsten van Roze Draad zijn een VERZAMELPLAATS van 
vrouwen die met prostitutie bezig zijn en waar STANDPUNTEN worden 
uitgesproken en uitgediept. Oe gezamelijkestrijd en de steun van 
de Roze Draad aan het werk van de Rode Draad is daarbij het uit
gangspunt. 
De Rode Draad kan steun voorakties en activiteiten aan de Roze 
vragen. (wat nu in individuele gevallen ook steeds gebeurt). 

* De Roze Draad heeft 1 x per drie maanden een 'open avond' waarop 
iedereen die geinteresseerd is, kan komen. (data worden vanaf 
september vastgelegd: sept. nov. jan. maart en mei.) 
Daartussen door vinden werkgroep-bijeenkomsten plaats. 

* Het is nodig de informatie die de Roze dames hebben over bijeen
komsten, congressen, studiedagen, aktieweken etc. aan de Rode 
Draad door te geven. 

* Gezien dat de Rode Draad steeds overspoeld wordt met werk en 
allerlei 'eisen' van de beleidswereld, is het wezenlijk dat de 
Rode Draad vaststelt wat ze ZELF BELANGRIJK VINDT; haar eigen 
prioriteiten stelt en op grond daarvan besluit of ze wel of niet 
op verzoeken om medewerking ingaat. 
Op dit moment richt te Rode Draad zich voornamelijk op het werven 
van vrouwen, akties, niet op meepraten over het beleid. 

* Een aantal Rozedraders gaan zich met de wetswijziging en het 
vergunningenstelsel bezig houden, om daarmee ook de Rode Draad te 
ontlasten. 

De volgende keer, 31 mei, wordt er over het vergunningenstelsel 
doorgepraat, de voors en tegens. 



-----------------------------------------------------------------------------------,_-

enkele punten die over het vergunningenstelsel naar voren zijn 
gebracht: 
De wet ligt nu bij de 1e kamer, dus er is niet veel tijd meer om 
iets te veranderen. 
De 1e Kamer kan niet meer doen dan het wetsontwerp weer terugstu
ren naar de 2e Kamer. Martine gaat informeren hoe de zaken liggen 
en wat er nog gedaan kan worden. 

De bijeenkomsten die er zijn gehouden met vrouwen uit verschillen
de gemeenten, hebben geen noemenswaardig effekt gehad. 
conclusie: die vrouwen hadden niet voldoende machtspositie in de 
gemeenteraden en, ze zijn waarschijnlijk bang het hele onderwerp 
prostitutie aan de orde te stellen. Nog niet zo'n fijn contact 
met de 'hoer in zichzelf'. 

Er zijn veel negatieve ideeën over de mogelijke gevolgen van het 
vergunningenselsel. 
-het is onduidelijk hoe het vergunningenstelsel zal uitpakken, 
wat de gevolgen voor de neder.landse vrouwen zullen zijn; 
-het illegale werken zal erdoor verergeren, vooral voor de buiten
landse, d.w.z. niet europese vrouwen; 
-de voordelen liggen vooral bij de exploitanten; 
-prostituees hebben zo goed als geen inbreng in de ideeën van de 
gemeentes over de vergunningen; 

Wel legalisatie, maar op dit moment geen decentralisatie. 
Uitstel, wel een datum vaststellen,bv. 1995, maar daar gefaseerd 
naar toewerken en er in die tijd voor zorgen dat de prostituees 
een volwaardige gesprekpartner zijn in de onderhandelingen. 

Aan de andere kant zijn er de europese geluiden: in europees 
verband heeft naderland een yoortrekkersfunctie, die heel belang
rijk is vergeleken bij de conservatieve ideeën die er in andere 
landen zijn. 
Uitstel betekent dat de reactionaire krachten (in Nederland het 
CDA, die het allemaal te ver vindt gaan) zullen proberen om het 
voor goed op de lange baan te schuiven. 

De Rode Draad wil niet meer mee doen met het belaidsgedoe waarin 
ze niet serieus genomen worden:"we willen ons niet als zigeuners 
in huisjes laten stoppen: rotzooi trappen, dat. willen we". 

Er zijn drie nivo's waarop we moeten kijken: 

1. de ideeën van de Rode Draad, die op dit moment voor de margina
liteit kiest, maar op de lange termijn voor legalisatie is; 
2. de manier waarop het vergunningenstelsel in Nederland zal 
uitpakken, zoals we dat nu kunnen overzien; (ook:migranten) 
3. het europese nivo, waar naderland een voortrekkers-rol be
kleedt en waar het belangrijk is om wel te legaliseren. 

Volgende vergadering: dond. 31 mei 20.00 UUR, ehHHedD eu~ 
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groeten, sax. 


