
Motie Week Tegen Mensenhandel

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 24 juni 2020 besprekende de gemeenterekening 

2019,

Constaterende dat:

 Herman Bolhaar,  Nationaal  Rapporteur  Mensenhandel  en  Seksueel  Geweld  tegen Kinderen,  in  de 

Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 stelt  dat jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in 

Nederland steeds meer uit beeld raken, terwijl gecoördineerde aanpak uitblijft1;

 Er in 2018 668 slachtoffers in beeld waren bij het landelijk meldpunt, terwijl er naar schatting tussen 

de 5.000 en 7.500 slachtoffers per jaar zijn in Nederland2;

 Begin  dit  jaar  een  man  op  Groningen  Airport  Eelde  is  aangehouden  op  verdenking  van 

mensensmokkel, omdat hij twee Venezolaanse vrouwen op het vliegveld afzette die werkzaam bleken 

te zijn in de prostitutie3;

 Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, recent zijn eerste 

aanbevelingen aan het kabinet heeft aangeboden en daarin constateert  dat arbeidsmigranten o.a.  

werken onder slechte omstandigheden, met teveel in een busje zitten, en met teveel in een woning 

verblijven4;

 De gemeente Groningen deelneemt aan de landelijke projectgroep, onder leiding van de VNG, die 

handvatten  uitwerkt  voor  gemeentelijk  mensenhandelbeleid  voor  alle  Nederlandse  gemeenten, 

omdat  elke  gemeente  vanaf  2022  beleid  moet  hebben  over  de  aanpak  van  mensenhandel  en 

passende regionale ondersteuning en nazorg moet beiden5;

Overwegende dat:

 Mensenhandel ook in Groningen voorkomt en we onze ogen daarvoor niet mogen sluiten, omdat het 

een aantasting is van de waardigheid en integriteit van de mens en een inbreek op de persoonlijke  

vrijheid;

 Bewustwording van mensenhandel en seksueel geweld belangrijk is om aandacht op dit onderwerp te  

houden en te versterken;

 in Tilburg van 25 t/m 29 mei een succesvolle online week tegen mensenhandel is georganiseerd6; 

Verzoekt het college:

 In 2021 in navolging van Tilburg een week tegen mensenhandel te organiseren om aandacht voor en  

bewustwording van mensenhandel te vergroten;

 Dit samen op te pakken met andere partijen waar de gemeente reeds mee samenwerkt in de strijd 

tegen mensenhandel;

 De  raad  eind  2020  te  informeren  over  de  voortgang  van  de  organisatie  van  de  week  tegen 

mensenhandel.

En gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie

Gerben Brandsema

1  https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/slachtoffermonitor-mensenhandel-2014-2018.aspx
2  https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Factsheet%20Slachtoffermonitor%20mensenhandel%202014%202018_tcm23-

412691.pdf
3  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/218779/Man-aangehouden-op-Groningen-Airport-Eelde-vanwege-mensensmokkel
4  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/11/eerste-aanbevelingen-aanjaagteam-bescherming-

arbeidsmigranten
5  Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de ChristenUnie over de aanpak mensenhandel en misstanden in de prostitutie
6  https://mailchi.mp/f154f287f71e/terugblik-online-week-tegen-mensenhandel?e=4fba5d8767

https://mailchi.mp/f154f287f71e/terugblik-online-week-tegen-mensenhandel?e=4fba5d8767
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen/Beantwoording-vragen-ex-art-38-RvO-ChristenUnie-over-mensenhandel-en-misstanden-in-de-prostitutie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/11/eerste-aanbevelingen-aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/11/eerste-aanbevelingen-aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/218779/Man-aangehouden-op-Groningen-Airport-Eelde-vanwege-mensensmokkel
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Factsheet%20Slachtoffermonitor%20mensenhandel%202014%202018_tcm23-412691.pdf
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Factsheet%20Slachtoffermonitor%20mensenhandel%202014%202018_tcm23-412691.pdf
https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/slachtoffermonitor-mensenhandel-2014-2018.aspx

