
NOTULE~ ROZE-DRAADVE~GADERING 25-2-'87. 

Aanwezig: Ans, Violet, Nel, Debbie, Ine (notulen), Heral Uslu, Lucie van Mens,
 
Emma 3eaujon, Gail, Teng, Sietske (voorz.), Alida, Terrie, Loes, Marjolijn.
 

FlUl. 
~leral en Emma willen in het Kader van hun afstudeerprojekt aan de filmakademie
 
een film over prostitutie maken. I~t zou een volwaardige documentaire worden
 
van 20 min./een half uur, die evntueel ook uitgezonden zou kunnen worden.
 
Na een gesprek met Hargot en lezing van het boek van Hartine zijn ze er van
 
overtuigd op de lijn van de Rode/Roze Dread te zitten. Een en ander zal
 
verder besproken worden tijdens een bijeenkomst op de filmakademie, waar ook
 
de film Chicken Range vertoond zal worden.
 
Dus: komt allen naar de filmakademie, Overtoom 301, tel.184352 op \voensdag
 
22 april om 7 uur 'savonds.
 

COC AVOND VAN 17-7.
 
Deze avond, die georganiseerd werd door 'man-vrouw radio' en uigezonden werd
 
op kanaal 29 (lokale zendgemachtigde) wordt nabesproken.
 
Algemene konklusie is, dat de avond slecht was voorbereid. Zowel Ans als
 
Sietske werden nauwelijks aan het woord gelaten over datgene waar ze voor uit 

genodigd waren. Omdat de zender in de toekomst wellicht meer ruimte zal hebben
 
voor programma's over prostitutie zou er misschien een brief gestuurd kunnen
 
worden, waarin meer inspraak en over]eg-voraf bedongen wordt.
 
Behalve via 'man-vrouw radio' blijken er nog weI meer mogeJ.ijkheden te zijn
 
om regelmatig bijv. een half uur uit te zenden op kanaal 29. Dergelijke prograam

rna's zouden dan volledig in handen van de Rode/Roze Draad zijn. (Meral noemt
 
bijvoorbeeld Olivier Jansen, die op de woel1sdagavond met het progral!una 'Uitkijk'
 
maar een kwartier van het hem toegestane uur vult.)
 
Probleem is uiteraard wie daarvan de redaktie zou(den) vormen oftewel wie deze
 
kar zou willen trekken. Geinteresseerden worden uitgenodigd zich kenbaar te maken.
 

MENSENRECHTEN.
 
1. Advocatenprojekt.
 
Nel en Miriam hebben 80 advocaten aangeschreven met de uitnodiging om zich
 
te specia1iseren op het terrein van de prostitutie, zodat er een landelijk
 
netwerk kan ontstaan met goede mogelijkheden voor verwijzingen en adviezen.
 
Er zijn 20 positieve reakties, waarvan een aantal al ervaring hebben op deel

gebieden. 2 april wordt er een studiedag georganiseerd in Krasnapolski, waar
 
prostitu~es de sympathise~e~de 3dvCCQtc~ zulle~ vcorlicht~~ ove~ Je problemen 
en wensen bij rechtshulp. Vrouwen, die hieraan een bijdrage zouden kunnen leveren 
worden verzocht kontakt op te nemen met Nel, Terrie, Miriam de Klerk of Miriam 
Kaya, hetzij voor de bijeenkornst op 2 april of om deel te nemen aan de voorberei
dingen. Op 2 april zijn overigens ~lle roze en rode draders van harte welkom. 
2. Afschaffing 250bis.
 
Er moet een lobbie opgezet worden om de wetswijziging te vertragen totdat hoeren
 
zelf gehoord zijn en hun fiat aan de voorstellen gegeven hebben.
 
Bezwaren tegen afschaffing op Korte termijn zullen schriftelijk naar het Kamer

breed Vrouwenoverleg gebracht worden. Hansje heeft daarvan de regie.
 
Terrie organiseert de lobbie bij het Intergemeentelijk Overleg. Vandaaruit kan
 
weer druk uitgeoefend worden op het Vierstedenoverleg. Iedereen met goed sugges

ties moet op Korte termijn kontakt opnemen met Hansje of Terrie.
 
3. Skav.
 
Het skav krijgt twee nieuwe medewersters, een vaar beleid en een vaar apvang (dit
 
wordt een Argentijnse). Een studiedag over de konsekwenties van de afschaffing
 
van 250bis voar migrantenvrauwen is vaor]apig gepland op 11 april.
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GEZONDHEID.
 
Durex schiet geld voor de safe-sex sticker. Besloten is voor 'ik doe het met'.
 
Durex m~8kt er ook nag cen met 'T do it with the heAt there is'.
 
Rond 12 maart komt er een penkonferentie, die voorbereid wordt door Hansje,
 
Margot cn Miriam.
 
2. Sietske is verzeild geraakt in de redaktie van een NOS-TVprogramma over 
Aids (consumentenprogramma 'Voor niets gaat de zon op' op dinsdag 14 april). 
Het moet gaan over 'de ins en outs van condoomgebruik' en de kwaliteit van de 
voorlichting. Prostitu~es zullen opgevoerd worden als condoomexperts. Er 
wordt nog iemand gezocht, die daar goed en smakelijk over kan vertellen: zo 
snel rnogelijk kontakt opnemen met Sietske, voor suggesties en/of deelname. 

HOE HAKEN WE DE WITTE DRADEN Z\~ARTER?
 

Een vraag van Miriam m.b.t. integratie van een migrantennetwerk binnen de
 
Rode Draad wordt intern besproken.
 
Teng brengt dezelfde kwestie binnen de Roze Draad. Ook deze vergadering is
 
erg T·~it tat ~u toe) de ~~2~p2}_ blijkt Cook) ~00r 2w2rte vrouwen erg hoog_ 
Hoe kan daar verandering in komen? De positie van zwarte vrouwen zou bij elk 
onderwerp dat besproken wordt beschouwd moeten worden. Daarnaast moet er 
aktief geworven gaan worden onder buitenlandse/migranten/zwarte vrouwen. Het 
staat ter discussie of dat ook perse door zwarte vrouwen' gedaan moet worden. 
In ieder geval zal binnen het advocatenprojekt aandacht besteed worden aan 
met name ook deze groep. Ook binnen het in maart startende onderzoeksprojekt 
van In~Martine en Sietske (naar kontakten van (ex)prostituees met hulpverle
nende en overheidsinstanties) zal aktief onder zwarte vrouwen geworven moeten 
gaan worden. Verder zou iedereen zich bewust moeten zijn van de noodzaak om 
de samenstelling van de draden ten positieve te wijzigen en suggesties voor 
aktie in deze richting naar voren moe ten brensen. Voor het organiseren van 
een bijeenkomst speciaal voor zwarte vrouwen lijkt het te vroeg (7), er zouden 
weinig vltUwen komen. Gesuggereerd wordt, dat er wellicht te weinig aandacht is 
tot nu toe voor zeer konkrete praktische zaken en dat te weinig vrouwen denken 
profijt te kunnen hebben van onze organisDtie. 

VERDER. 
1. Blijkt het artikel in het Vrouwe~weekblad over het congres een gefingeerd (!) 
interview te zijn; er is niemand geinterviewd. De reaktie van Alide wordt 
volgende week in het Vrouwenwee~blad gepubliceerd. 
2. Debbie wil graag starten met een vaste groep vrouwen om persoonlijk en
 
theoretisch te praten over seksualiteit. De groep zou in september kunnen
 
start.en. \he intere8se neeri.. :G:iD iwnlaki.. olJl1el!1eli met Deu'u.i.c (231100).
 
3. Noot van de notuliste: de rozedraadvergadering en de grote rozerodeicpr

vergadering gaan erg veel op elkaar lijken. Dit bleek ook verwarring te stichten
 
bij het maken van een nieuwe afspraak. Over het specifieke karakter van de
 
beidevergaderingen moet nog maar eens gesproken worden.
 
In ieder geval is de grote icprverg. verschoven van 6 mei naar maandag 11 mei.
 
en is de volgende rozedaaadverg. op woensdag 8 april. (Plaatsen worden nog
 
bekend gemaakt.)
 


