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EU-BARNEN

eller säljs till bordeller.
att prostituera sig
EU-länder
Finland

Sverige

Ryssland
Baltikum

Danmark
Irland
Storbrit.

Benelux

Moldavien
Kirgizistan
Ukraina

Tyskland
Frankrike

Portugal

Albanien
Rumänien
Bosnien
Slovakien
Ungern
Tjeckien

Italien
Spanien

Sydamerika
Karibien

Nigeria

De 12 flickorna i säkerhetshuset bor på övervåningen. Sabina får kämpa med sin sönderslagna höft för att ta sig upp. Kompisen Fanny,
17, är från Nigeria.

Grekland

Nigeria

Karta: PATRIK LINDVALL

Så smugglas barn och kvinnor in i EU

arna trängs kramdjuren.

● Trafficking är den internationella termen
för handel med kvinnor och barn.
● Enligt Europols uppskattningar utnyttjas
i dag en halv miljon kvinnor och barn som
slavar i EU. Mellan 20 och 30 procent, eller minst 100 000 av dem, är minderåriga.
● Ungefär 5 procent av traffickingoffren
har blivit bor trövade medan de resterande
ofta fått löften om ett vanligt arbete vilket
inte uppfylls. I stället tvingas de genom
hot och våld till prostitution eller tiggeri.
● Av traffickingoffren som kommer till EU
beräknas två tredjedelar komma från Östeuropa där de största länderna är Albanien, Moldavien och Rumänien. Härifrån
kommer också de flesta barnen. Bara under förra året beräknas minst 150 000 nya
offer ha för ts in i EU från det forna Sovjetblocket. Minst 40 000 av dem var barn.
● Bland afrikanska länder är Nigeria sedan något år tillbaka det vanligaste ursprungslandet, medan de latinamerikanska flickorna huvudsakligen kommer från

Venezuela, Dominikanska republiken och
Colombia. Från dessa länder kommer
mycket få barn.
● De flesta traffickingoffren finns i Tyskland och Italien, men Frankrike, Benelux,
England och Spanien är också stora mål
för ligorna.
● Slutpriset som ligorna i dag betalar för
ett barn eller en ung flicka från Östeuropa
och de forna sovjetrepublikerna ligger på
1 500–3 000 dollar, beroende på utseende och ålder. Spädbarn är ännu billigare.
När offren köps upp utanför EU innan de
smugglats in är priset betydligt lägre.
● Enligt uppskattningar av FN omsatte
traffickingligorna sju miljarer dollar (cirka
70 miljarder kronor) på handel med kvinnor och barn i EU under förra året. Enligt
beräkningar av den internationella migrationsorganisationen IOM i Genève är omsättningen ända upp mot tolv miljarder
dollar om året (cirka 120 miljarder kronor).

■■■

Han brukar också hänga utanför bögbarer och
andra mötesplatser där de homosexuella sexköparna rör sig.

ågonstans i Tyskland gör sig Jörgen redo
för en ny dag på gatan. Jörgen är 15 år och
brukar röka på ordentligt med hasch innan han går hemifrån.
Tillsammans med sin bror Hans som är 18 år
hyr Jörgen ett litet kyffe i en sliten förort i utkanten av storstaden. De lever ensamma.
Från början var de tvungna att bedöva sig
med narkotika för att stå ut med gubbarnas
trevande händer. Nu har suget efter narkotikan blivit så starkt att prostitution blivit det
ända sättet för dem att få in pengar till missbruket.
Jörgen har varit prostituerad sedan han var
13 år. Oftast träffar han sina kunder på gatan.

Varken Jörgen eller hans bror är homosexuella. Storebror Hans hade till och med en flickvän
under en period men hon försvann när hon förstod vad han sysslade med. Jörgen är ännu för
ung för att vara tillsammans med en flicka, säger han, men han gillar tjejer.
–Jag vill gifta mig och ha en familj en dag, säger
han. Men vi måste ju få in pengar på något sätt.
Jörgen brukar få 100 D-mark för en halvtimme vilket motsvarar ungefär 500 kronor.
– Det är äckligt, säger han. Helst vill jag inte
göra något. Jag skäms för det jag gör. Speciellt när det är gamla gubbar som är torskar.

som tvingas sälja sexuella tjänster kan vinsterna
bli ännu större.

N

”Vi måste ju få in pengar”

Sabina och Maria tar en kopp kaffe i köket.15åriga Maria har precis flyttat in i huset sedan
hon lyckats fly från sin hallick.

De båda flickorna kommer från samma östeuropeiska land. Nu delar de rum i säkerhetshuset någonstans i Belgien.

Då är det så vidrigt att jag måste blunda och
vara passiv och låta dem bara känna på mig
för att stå ut.
Sin bakgrund vill de inte tala om. De har alltid levt så här, säger de.
– Men nuförtiden vill de flesta gubbarna ha
Jörgen och struntar i mig, säger storebrodern.
De vill ju ha någon som är riktigt ung. Jag har
precis fyllt 18 och det tycker de är för gammalt.
– Nej, säger Jörgen. Jag är inte rädd. Hittills
har det ju gått bra ...
■■■

den tysktalande delen av den Europeiska
unionen finns tusentals minderåriga pojkar
som prostituerar sig. Exakta siffror är av förklarliga skäl omöjligt att få fram då trafiken
sker i det fördolda. De organisationer som ar● Texten fortsätter på nästa sida
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På morgnarna kördes
barnen ut
och placerades i var sitt
gathörn där
de sedan
fick tigga
fram tills det
blev mörkt

och barn som slavar i EU. Minst 100 000 av dem är minderåriga

