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Roze/Rode Draadbijeenkomst op woensdag 8 april \ \' 

Aanwezig:Violet,Trudy-Marjan-Sietske-Terry-Martine,Nel-Debby

Renske.
 

Aandaehtspunten: 
1.	 Er onstaat een idee in een groep,wiebeslist dan over de uit 


voering.
 
Besluitsvormingprocedure
 

2.	 SOA en Aidscampagne 
3.	 artikel 250 bis 
4.	 Advokatenbijeenkomst 

SOA-AIDSCAMPAGNE
 
SOA(SexueeI overdraagbare Aandoeningen) ,NVSH en Stiehting KLEP
 
Klanten en Prosititutie, Mr. De Graafstiehting en Rode Draad(terry)
 
hadden een bespreking die uitgin~ van de SOA en niet van het
 
Aidseoordinatieteam.
 
Een van de PUfl"Ccl1 op de -veIgaG12rll~g \-las het annstcll?!1 Vc_D eer
 
Aidseonsulente en het voeren van aeties.
 
Bet leek alsof Rode Draad en Mr. de Graafstiehting elkaar nog
 
beter van elkaars ideeen op de hoogte moe ten brengen.
 
by. de eondoomaetie werd ook door de SOA als aktiepunt opgevoerd
 
en het leek niet erg bekend dat de Rode Draad a1 met de gesprekken
 
over de aetie beg onnen is.
 
28 april Vrouwen en aids in de V.U.
 

Besluitvorming en beslissingsprocedures
 

Beslissingen waarbij de Rode Draad betrokken is worden besproken
 
0[' de Lnndelijke ve.cgaderingen, l.Jcli..i1" vulgL IreL uetilulL.
 
Wanneer bes1issingen snel gfenomen moeten worden beslist 'het
 
team' (Hansje, Terry, Moni)
 
Bij het plannen maken in de versehillende groepen graag zorgen,
 
dat de vrouwen uit andere groepen ook op de hoogte gesteld worden.
 

Advokatenbijeenkomst
 
Van de 50 aangeschreven advokaten ZlJn er 25 gekomen, 10 konden
 
niet maar wilden op de hoogte blijven via Notulen.
 
Verder veel vrouwen van het SKAV en belangstellenden(±60 mensen
 
waren aanwezig)
 
Inleidingen zijn gehouden over de moeilijkheden die buyitenlandse
 
vrouwen ondervinden, over de sehijnlegaliteit, enz.
 
Doel:Nptwerk van advokaten op te richten waar prostitue's bij
 
moeilijkheden naar verwezen kunnen worden.
 
Na de Rode Draad was het woord aan de advokaten.
 
Zij hebben gesproken over vreemdelingenreeht,registratie(Coornhert
 
Liga), arbeidsreeht en soeiale zekerheid, artikel 250 bis;
 
Een van de ideen was het stiehten van een maatsehap. De vrouwen
 
staan dan geboekt als ondernemers en kunnen startsubsidies krijgen.
 
Na de Pauze was er een diskussie in kleinere groepn, waaruit
 
steungroepen zijn gevormd.
 
Buitenlandse Vrouwen,Wetswijziging, Sociale zekerheid en arbeidsrecht.
 



Onderzoek Sietske.Martin~en In~ over hulpverlening en prostitutie 
Zij zijn nu bezig met een brief naar de VNG(Vereniging Nederlandse
 
Gemeenten) over het vergunningenstelsel in verband met een onder

zoek bordelen.
 
Verder gaat het onderzoek over hulpverlening in de ruimste zin,
 
goede en slechte instellingen en veranderingen in de hulpverlening.
 
en arbeidsomstandigheden.
 
50a 70 vrouwen worden geinterviewd en telefonische enquetes.
 
De vragen worden samen met de Rode Draad doorgenomen.
 
Het geheel is in opdracht van het Ministerie, moet over 2 jaar
 
af zijn(ans zit voor de Rode Draad in de begeleidingscommissie).
 
Er moet een advokaat benaderd worden die gaat onderzoeken hoe
 
De Rode Draad de besluitvorming op het Intergemeentelijk overleg
 
te weten kan komen,
 

Een brainstormgroep gaat zich buigen over de ontwikkeling van
 
een nieuwe hoerenwet-Anne Marie Grewel-Andree van Es, Ina Brouwer
 
Wijnie Jaabaay en Anne LIze van der Stoel worden door Martine
 
hierover benaderd,evenals Jeanne Molier
 
B0~31ve de R0~e Dr29d d:)en !s-ry 2~ Vi~!et T?e '~~nui_t de Rode 
Draad.
 
In een grotere bijeenkomst in juni wordt dan in groter verband
 
gepraat over een nieuwe hoerenwet en een raamwerk vastgesteld
 
van wat er moet gebeuren.
 
Deze groep gaat zich richten op de 4 grate Gemeenten en de VNG.
 

de kut spreekt 
Voorde-7 vrouwen -die Debby hiervoor no4ig.heeft hebben zich 
al 2 gemeld. 

De journaliste die deze avond onverrichter zake weer vertrokken 
is, wordt door Martine gebeld en die zal haar genoeg inlichtingen 
voor haar artikel verschaffen. 

In de hoop niets van welk belang oak vergeten te hebben 
schei ik uit met het rammen op den type machine 

Renske 



de	 J<:."Llt sp:reeJ<:.t 

ze~e~ ~:rO"Ll~e~ ~~~ net ~oo:rd 

Al geruime tijd heb ik eraver gedacht een boek tot stand 

te brengen met bovenstaande titel. Liever 'tot stand 

brengen' dan 'schrijven' omdat het samengestelde moet zijn 

uit overgeschreven bandopnames van een reeks bijeenkomsten. 

Geredigeerd, natuurlijk, tot een redelijke omvang. Zijn 

er 6 vrauwen die hlervoor bereia zi]n om \:;wdalf keer bijeen 

te komen van oktober tot april? Doel: het creeren van en 

het vorm geven aan een radicale seksualiteitstheorie. Dit 

door onbarmhartig openhartig te zijn over onze eigen 

seksualiteit en van daaruit samen de brede theoretische 

lijnen te trekken. Geen eigennamen bij de tekst, alhoewel 

sommige van de vrouwen betrokken moe ten zijn bij eventuele 

persconferenties enz. 

Ik wil niet te veel zeggen over mijn eigen ideen, aIleen 

dit: wat vrijheid van seksuele keus betreft zijn vrouwen 

ontzettend ver gekomen in zeer korte tijd. Dat deze 

vaoruitgang voortgaat is beslist niet vanzelfsprekend, 

speciaal in deze tijden. De huidige Aids-hysterie heeft 

al de moralistische pissabedden uit hun hollen gelokt. 

Onze slaapkamers dreigen onder te gaan in een regen 

zedelijke afscheidingen. Zo'n boek zou de nodige vuur en 

vlam KUllnefl UO'::::ll ontstCidll VI;, r2:'; \-,.'.:.L op tc d:::-ogen. 

- Debbie 

bel. 23 11 00 


