COLUMN 26 september 2020 - Columnist: Peter Drijver

Uitbuiting
Een stad zonder Coronavirus kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen:
volstrekte isolatie van de wereld om ons heen kan gewoonweg niet wanneer je in
een gemeenschap zit met een half miljoen andere Hagenaars. We kunnen met z’n
half miljoen ons steentje bijdragen aan een betere wereld, we kunnen binnen onze
grenzen met cultuur omgangsvormen, regels en handhaving ons best doen, maar we
kunnen niet zonder een aanpak in de regio, in de provincie, in het land, in Europa,
het continent en de wereld.
Behalve Corona zijn er meer hardnekkige virussen die om een aanpak vragen: de
opwarming en uitputting van de aarde, vervuiling van de oceanen, de oplopende
zoetwater tekorten, de wurgende mobiliteitstoename én de energietransitie.
Duizelingwekkend.
Op al die agendapunten kunnen we als stad ons steentje bijdragen door zorg en
onderhoud, ons erfgoed van mooi Den Haag te koesteren, door hoogbouw tegen te
gaan, door parken en landgoederen te sparen en door bestemmingen over de stad te
spreiden in plaats van nog meer mobiliteit tussen gebieden op te roepen. Maar het
geldt ook voor de gecompliceerde internationale misdaad: of het nu de financiële
misdaad is van internationale bedrijven en banken, kinderarbeid, misdaden om geen
redelijke betaling tegenover geleverde arbeid te stellen, internationale handel in
verdovende middelen of de internationale misdaad om kinderen en vrouwen te
ontvoeren en te werk te stellen in de prostitutie.
Binnen onze stadsgrenzen kunnen en moeten we iéts doen maar we kunnen niet
zonder een internationale aanpak. Een stad zonder uitbuiting is een mooi begin en
we moeten tenslotte ergens beginnen. Elkaars horloges gelijkzetten om aan te
kunnen pakken.
Maar tegelijkertijd roept het collegeprogramma om de prostitutiestraten met publiek
geld te verplaatsen naar de sporendriehoek – het kruis van het CID gebied zeg maar
– evenveel vragen op. Wat denken die wethouders hier te kunnen kanaliseren in
vrouwvriendelijke prostitutie dat gewoon een baan zou moeten zijn als elke andere?
Is je eigen seksualiteit niet simpelweg van jou en niemand anders? En is het dus
eenvoudigweg niet verhandelbaar als dienst en product? En waar bemoeit de stad
zich dan mee? Of neemt die het op voor hoerenlopers?
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Binnen het stadhuis worden de hoerenstraten op dit moment nog door nogal wat
ambtenaren relatief beschermd – ook terwijl de wethouders dat niet weten. Wie daar
de dienst uitmaken is voor de burgers niet te zien en niet te begrijpen.
De opgelaaide integriteitsdiscussie zal komende twee jaar het hele stadhuis op zijn
kop zal zetten. Daar is burgemeester Jan van Zanen voor aangesteld.
En tot de volgende verkiezingen komen er nog akelige dingen boven tafel. Maar we
moeten een perspectief bewaren op een betrouwbare gemeentelijke overheid. Op
een schone mensvriendelijke stad. Waar de burger zelfbeschikkingsrecht houdt
zonder onderdrukking binnen het huwelijk of het zogenaamde sekswerk. Een mooie
nota is niet meer dan een mooie nota.
Houd moed.
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