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l.,)tic:hting De i{ode Draad is een stichting die de bRlaTl[jerl vvil beh,lrtigen van aIle prosti tU3cS en ex-prosti tuees.
'
,..Joensdag 13 februari 1985 orili:l.n~'~seren wij een e('-~:cstc landelijke
dag, wahrbij aIleen prosti tuees en Gx-prosti tuees welkom zijn,. '
0ij wil10n praten over:

~
"\

". Hoe kunnen we bereiken, dat ,'Ie geaksepteerd worden als normale
..
vrouwen zonder het stempGl 'ho\?r I .

2 .. lioe lcri ligen we hct vak erker-ld.

3.
,LI_.

5.

Als het vak erkenning krijgt zullen we belasting moeten bota
len, wat krijgen we ervoor terug.
"{.lit de wetfS8ving moet het kriminele karakter v,"rdwijnen,
bi.jvoorbeeld artikel 250 bi:3.
Hoe kunnen we de werkomstan.iigheden verbetern 2,01;lel op straat
als in bordelen en van raamprostituees, bijvQorbeeld veilig
heid en ziekte.

6. Hoe willen we de

?

Ho(~ kU11Ili~n He dd

hOUdine; van de 7.edenpolitie t. a. v. prosti tuees

vera.llderen?

wil zou j e in aC1nmerking moeten komE;II. voar her

'j ..

Als je erui t
scholi!1g.

9.

','/e \Jillen meepraten

prost i tutie o. a.

~_.-

gezondheio~~org'~8organiseerdhebben.

10. Iq .ljoeve~re

...::J4-<.

over hoc er b121eid gemaa.lct; ,wrut t. a. v.
s en leeftijdsgrens.

tipp(~lzon,~I

,i_sJ:te~ j.VAnL'l'::l}jl-:: d.&:b-e:t.~ -elm:

V(A..l.--(~L~

T'iClctell.__ jk.b8W~l:k;mt?

~ ---~:4Ja.-?JC& ( (

;L,tt/,,?-~4 ~>t ~~

De allonimiteit is ge\"marborgci, er is georl. p~rs aan\of8zig, mctUDen zijn
niet welkom en kinderen kunnen meegebracht worden.

'j.i;r wordt een 2e dag georganiseerd met prostituees en bondg8TIoten
uit het buitenland.
Ook daar is iederecn vlellcom, m:'i.6T 1,'JC Hillen gr<Jg v/eten It,'ie e1' dan
komt in verband met de zaal.
~

01) de 3e dag, 15 febru~ri, zal e:2 'con persconforentie gehouden
worden. I s-['iiddags wordt HI' eell c!ialoog gehouden ..
Vrijdagavond 15 februari z81 e1" een, groat hoerenbal gehouden worden
in Krasnapolsky te f'cmsterdam va.Y1 21.00 tot 02.00 uur.
K<-.tartjes zijn verkrijgbaar bij de Uitkrant te J'Ll1sterdc:un (.m bij de
VVV' ~'.
Hoeren 1 ex-hoerell en sol-:',1.;J..iron zijn '..H~ lkom.o
I

je vJil t kOiilen of re8.t:;ercn stllur dan Gen beridht je naar postbus
12042 te r .. msterdam, postc;ode 1''100 A.
Cok is het mO[1;olijk om telcfoni:::;ch h", rr:~uGcren: 020-2 L17149 , l"lr~
,l. d.G Gri:l.of i.:>tichtin.g.

1'..1::;

De la.nd(-"Ii jkl.'; dag op
G0~OUW ll~SA,

'1:>

f;:, bruu.ri a. s. za.l p;ehouden wor-den in

Pauwstraat 13a te

-'

Utre~ht.

t

