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aanwezig: zie lijst 

Op deze vergadering staan twee vragen centraal namelijk: 

- hoe heb je Brussel ervaren? 

- hoe gaan we verder? 

!russel 

Loes heeft het congres als heel positief ervaren en is gelijk weer 

aan het werk gegaan. 

Bea vindt dat de prostitutie van binnenuit moet veranderen. Naar aan

leiding van het congres is ze gevraagd om deel te nemen aan een 

discussie met Arianne Amsberg in het tv-programma 'Sonja'. Uit de 

club waar ze nu werkt komen een paar vrouwen, ze vraagt of er van 

ons ook nog vrouwen zijn die willen koreen. 

Els vond het een heel ontspannen congres en vond het ook heel leuk 

om voorzitter te zijn. Zij heeft hele leuke reacties gekregen en ook 

besloten om weer aan het werk te gaan. 

Marjo lapt tegenwordig met condooms in haar zak, om zoveel mogelijk 

patienten van haar de 'truuk' te leren. 

Ans bedankt de vrouwen van de organisatie voor het perfecte congres. 

Mirjam is blij dat ze het congres heeft meegemaakt. Ze heeft veel met 

Gjloria gepraat over de positie van migrantenvrouwen en wil onderzoek 

gaan doen over de problemen van deze vrouwen. Wil iedereen die mi

grantenvrouwen weet deze in contact brengen met Miriam of Teng. 

Teng vertelt dat het congres voor de Thaise vrouwen heel belangrijk 

is geweest. Dirreet na hun aankomst in Thailand hebben ze een 

persconferentie gegeven, die heel goed verlopen is. 

Gail heeft samen met Margo meegewerkt aan een tv-programma in 

Engeland. Zij hebben daar ook met de ~rouven van de ECP gesproken en 

met vrouwen van de groep PLAN (prostitution laws are non sense) die 

graag zouden zien dat het regionale congres in Engeland wordt gehouden. 

Lin doet iedereen de groeten van Nena, zij vond dit congres veel 

duidelijker dab het eerste. Ze wil de strijd graag samen voe~en, maar 

vindt dat er eerst goed uitgezocht mo~t worden hoe dit kan. 

Violet is blij dat de 'baby' al zo groot geworden is. 

Jan heeft dit congres heel anders ervaren dan het eerste, temeer 

omdat hij bij het eerste congres deel uit maakte van de organisatie. 

Hij is op het ogenblik bij de daGGraafstichting bezig met een mannen/ 

klanten praatgroep (ook de klanten worden gestigmatiseerd). 

Liesbeth, die niet in Brussel is geweest, is verbaasd dat er zoveel 

discussie op gang gekomen is. 

.... 
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Nelleke heeft veel reacties gehad. Vanuit de vrouwenboekwinkels 

is er om verslagen van het congres gevraagd. (Deze komen e~aan) 

Sietske vonà het congres heel indrukwekkend en heeft een artikel 

geschreven voor het blad MARGE. 

De toekomst 

Na enige discussie wordt besloten de gToep Migranten en Anti-racisme 

onder te brengen bij de groep Mensenrechten. De andere sub-groepeR 

zijn Gezondheid en Feminisme. Er wordt voorgesteld om 1 maal in 

de 3 maanden een grote vergadering te houden, terwi~l de subgroepen 

en de Rode Draaä zelf bepalen hoe vaak ze bijelkaar willen/moeten 

komen. 

data: MENSENRECHTEN (coordinatie Miriam) 3 november, 20.00 bij Gail 

FEMINISME (coordinatie Bea) 13 november, 20.00 uur bij Marjo 

GEZONDHEID (coordinatie Ans) 2 december, 9.30 bij Martine 

ICPR hierover belt Geil iedereen 

ICPR/RODE DRAAD/ROZE DRAAD 3 februari 1987 om 20.00 

Opmerkingen/mededelingen 

-Violet heeft contact gelegd met het Breed Platformivoor Economische 

Zelfstandigheid. 

- Op de vraag wie in de ICPR wil en elke 3 maanden hierover verslag 

wil uitbrengen geeft Loes zich op. 

- Over voorlichting/publiciteit moet nog eens uitgebreid ges~roken 

worden. Voorstellen die er nu liggen zijn: 

a. De Rode Draad maakt uit welke zaken doorverwezen ~orden naar 

de Roze Draad. 

b. In de toekomst moet voorlichting etc. vallen onder de verant

woordelijkheid van het db van de Rode Draad 

c. Er moet een publiciteitsgroep komen, waarin elke (sub) groep 

vertegenwoordigd is. 

- Margo stelt voor rond 1 april een hoerenbal te organiseren. 

Dit l'ijkt iedereen een prima idee. Er schijnt al een feestclubje 

te zijn, zodat die nu aan de slag kunnen. 

Paulien 

Co bi 


