
Västsvenska hotell utbildas mot trafficking
Nu ska hotellpersonal i Västsverige utbildas i arbetet med att motverka trafficking. Bakom utbildningen står den ideella
organisationen Realstars, och finansieringen svarar Turistrådet Västsverige. Först ut är Lidköpings Stadshotell och Knistad
Herrgård.

 

Realstars arbetar för en traffickingfri besöksnäring, och har under våren genomfört kompetensdagar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Lidköpings Stadshotell och Knistad Herrgård blir följaktligen de första verksamheterna utanför våra tre storstäder som får utbildning i hur man
identifierar, förbygger och motverkar trafficking inom besöksnäringen. Verksamheter som genomgår utbildningen och i övrigt arbetar med
traffickingförebyggande åtgärder får kvalitetsmärkningen ”Hotels against trafficking”.  

- Vi vill gärna uppmuntra besöksnäringsföretagen att ta ett socialt ansvar och utbilda personalen i dessa frågor som en del i
hållbarhetsarbetet. Genom att finansiera utbildningsdagarna som Realstars gör vill vi stödja företagen med rätt verktyg för att kunna motverka
sexköp, säger Marie Linde, vice vd Turistrådet Västsverige.

Utbildningsdagar i december

Utbildningsdagarna hölls den 2 (Lidköpings Stadshotell) samt 14 december (Knistad Herrgård). Personalen får bland annat lära sig hur de ska
agera vid misstanke om sexköp, samt motta tips på hur man kan motverka detsamma.

- Knistad Herrgård som företag vill vara en del av samhället, och bidra till att förbättra situationen för utsatta människor. Att ha schyssta
arbetsvillkor och ta vara på miljön är väl inarbetat hos oss, nu vill vi lära oss mer om trafficking och hur vi kan bidra för att minimera detta,
säger Dan Persson, vd Knistad Herrgård.

Malin Roux Johansson är grundare till Realstars och initiativtagare till satsningen. Hon menar att besöksnäringen är en av de branscher som
är särskilt utsatt – detta eftersom den kan utgöra en arena för sexköp.

- Det finns ett stort behov av samverkan och av att kommunicera dessa frågor under ett gemensamt budskap – ”Hotels against trafficking”.
Sverige kan bli ett föredöme och sprida modellen för besöksnäringen även till andra länder, säger Malin Roux Johansson.

 

Kontakta för mer information

Marie Linde, vice vd Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-818307
Mail: marie.linde@vastsverige.com

Dan Persson, vd Knistad Herrgård
Telefon: 0500-499000
Mail: dan@knistad.se  

Malin Roux Johansson, grundare Realstars
Telefon: 0707-474187
Mail: malin@realstars.eu

 

 


