Motie Herkennen mensenhandel en illegale prostitutie in hotels

M 12

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 7 juli 2021 besprekende de voorjaarsbrief 2021,
Constaterende dat:
 in de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 1 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, melding wordt gemaakt van een toename van
slachtoffers in minder zichtbare sectoren zoals thuis- en hotelprostitutie en dat dat volgens Bolhaar
het grote belang onderstreept van toezicht op juist de minder zichtbare sectoren in de aanpak van
seksuele uitbuiting;
 Nieuwsuur op 22 maart jl. bericht dat door de sluiting van seksclubs als gevolg van de
coronamaatregelen er een toename van illegale prostitutie wordt geconstateerd in hotels,
vakantieparken en woningen2;
 Er in 2018 668 slachtoffers mensenhandel in beeld waren bij het landelijk meldpunt, terwijl er naar
schatting tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers per jaar zijn in Nederland 3;
 Met steun van Defence for Children, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie
en What Design Can Do het project No Place for Sex Trafficking is ontwikkeld 4. Het betreft een
certificeringssysteem voor bedrijven in de horeca (zoals hotels, vakantieparken maar ook
taxibedrijven) die zich committeren aan het actief voorkomen en verstoren van seksuele uitbuiting;
 Ook andere organisaties zoals CoMensha trainingen aanbieden aan o.a. medewerkers van hotels en
vakantieparken om seksuele uitbuiting beter te herkennen5;
Overwegende dat:
 Mensenhandel en illegale prostitutie 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
inbreuk op de persoonlijke vrijheid;
 Bewustwording van mensenhandel en illegale prostitutie belangrijk is om verdachte signalen op te
kunnen pikken en er vervolgens iets mee te kunnen doen;
Verzoekt het college:
 Te onderzoeken hoe er bij hotels in de gemeente Groningen meer bewustwording bij medewerkers
gecreëerd kan worden in het herkennen van en kunnen acteren op signalen van mensenhandel en
illegale prostitutie en hoe dit structureel geborgd kan worden;
 De resultaten van dit onderzoek inclusief een voorstel (indien mogelijk) te betrekken bij het LTA
agendapunt 2018-160 Prostitutiebeleid dat voor Q4-2021 op de LTA staat.
En gaat over tot de orde van de dag.
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https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/slachtoffermonitor-mensenhandel-2014-2018.aspx
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https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2373699-de-seksclubs-zijn-dicht-maar-meldingen-van-illegale-prostitutie-zijn-verdubbeld
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https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2019/10/18/factsheet-slachtoffermonitor-mensenhandel-2014-2018
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https://www.noplaceforsextrafficking.org/pages/home
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https://www.comensha.nl/mensenhandel-academy/horeca-hotelwezen/

