Friesch Dagblad, 23 februari 2015, pagina 1.

Het lange lint van in hetzelfde shirt gestoken betogers op de Nieuwestad in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Blijvend actie nodig tegen mensenhandel
:

Hoop op landelijke navolging
van protestmars tegen
misstanden in prostitutie
Patrick van ’t Haar

Leeuwarden | Het is druk rond het
beeld van het Friesche Paard op de
Nieuwstad in Leeuwarden. Zo’n honderdvijftig mensen zijn afgekomen

op de oproep van Arjen en Tineke van
der Vaart om mee te lopen in een
mars tegen prostitutie en mensenhandel. ,,In een lange rij, net zoals de
slachtoffers van mensenhandel die
worden gekeurd door de mensenhandelaren”, legt Arjen uit.
,,Ik vind het een hele goede zaak
dat er aandacht is voor mensenhandel en gedwongen prostitutie. Het is
een vorm van slavenhandel, en het is
schandalig dat nog steeds kan en ge-

beurt”, zegt Arnold Gnocchi uit Amsterdam. Hij is speciaal voor het protest naar Leeuwarden gekomen.
,,Toen ik vroeger een jochie was in
Amsterdam, was ik een zogenoemd
hoerenjong. Een tante van een
vriendje van mij werkte achter de ramen en wij deden boodschappen en
kleine klusjes voor de dames. Toen
was het heel anders dan nu, er waren
geen pooiers, en uitbuiting op de
schaal van nu kwam niet voor.” De
prostitutie zoals die nu plaatsvindt, is
Gnocchi een doorn in het oog. ,,De
goedbedoelde liberalisering werkt
negatief, ik denk dat het goed is dat er
aandacht is voor de misstanden die
nu plaatsvinden.”
In Amsterdam zelf is er niet een
vergelijkbaar protest of verzet tegen

de prostitutie en mensenhandel zoals gisteren in Leeuwarden. Maar volgens ChristenUnie Tweede Kamerlid
Gert Jan Segers kan de mars in Leeuwarden een begin zijn van een bredere protestbeweging. ,,Er gebeurt wel
steeds meer, steeds meer mensen
zien in dat er wat moet veranderen.
Dat we deze vorm van uitbuiting en
misbruik niet langer kunnen laten
voortduren. Hier zijn nu honderdvijftig mensen, wie weet wat er de komende tijd nog meer gebeurt.”
Burgemeester Ferd Crone is ook
aanwezig bij het protest. ,,Actie voeren is belangrijk”, zo spreekt hij het
aanwezige publiek toe. ,,Het is een
misvatting gebleken dat legalisatie
van prostitutie een ‘net beroep’ zou
maken. Er zijn veel te veel misstan-

den en het is tijd dat de politiek in
Den Haag de maatregelen neemt die
nodig zijn om dat aan te pakken.”
Crone doelt daarmee onder meer op
het verhogen van de minimumleeftijd en mogelijkheden om mensenhandelaren en pooiers steviger aan te
pakken. ,,Tegelijkertijd moeten we
oppassen, en zijn we nooit klaar met
actievoeren. Want als we het op een
plek aanpakken, duikt het elders
weer op.”
In een lange rij vertrekt de protestmars over Nieuwstad. Tineke van der
Vaart blijft achter bij de tent naast
het standbeeld van het Friesche
Paard. ,,De opkomst is fantastisch, de
actie is nu al geslaagd. En nu maar hopen dat meer mensen gaan inzien dat
prostitutie nooit normaal mag zijn.”

