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sig med knark.
gubbarna på gatan

RÖKER HASCH

Maria är 15 år och från samma östeuropeiska
land som Sabina och talar både lite tyska och
franska. Det har Maria lärt sig från männen
som betalade för att utnyttja henne.
– Jag vill bli skådespelerska, säger Maria när
samtalet kommer in på framtidsplaner.
Sabina vill studera och bli sjuksyster.
Flickorna bor tillsammans på översta våningen i ett rum som ser ut som om det skulle kunna
tillhöra vilka tonårsflickor som helst. På väggarna hänger modebilder och idolporträtt. Sängarna pryds av söta kramdjur. Katten Gustaf är favoriten.
Från en bandspelare spelas Britney Spears
senaste hit. Flickorna försöker sjunga med.

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 enda
sättet för dem att få
in pengar till missbruket.

”De våldtog och slog mig”

utanför bögbarer och andra mötesplatser där de homosexuella sexköparna rör sig. För
en halvtimmes sextjänster får han oftast omkring 500 kronor.
Om inte organisationerna får tag i pojkarna i
början så försvinner de in i pedofilernas nätverk. Det dröjer sedan tills de är i 15-årsåldern
då de kommer ut igen.
– För pojkarna blir det en chock när de en
dag plötsligt slängs ut på gatan. Det brukar
ske när de kommer in i puberteten och får
behåring och därmed blir ointressanta för
pedofiler, säger Gerald Strecker.
De flesta av pojkarna går då över till att prostituera sig och börjar missbruka droger. Ofta

dröjer det inte länge förrän de dör till följd av av
en överdos.
– Traumat de här utsatta barnen har varit med
om är fruktansvärt. Det brukar därför dröja ända fram tills de är i 20-årsåldern innan de orkar
berätta vad de varit med om och kan börja bearbeta sina upplevelser.
■■■

I

säkerhetshuset har Sabina gått till köket för
att få en kopp kaffe tillsammans med sin nya
vän Maria.

I två år tvingades Maria prostituera sig, berättar hon. Hon hade fått ett löfte om att få jobba
som hushållerska i Italien. Hemma fanns inget
kvar att leva för.
I stället för det utlovade au pair-jobbet fördes hon till en illegal bordell.
– De våldtog mig och slog mig, säger hon. Sedan höll de mig inlåst i ett mörkt rum tills
jag gick med på att lyda.
Maria vill bara glömma.
– Jag försökte slippa män som såg äckliga ut,
men det var svårt, säger hon.
Efter några månader fick Maria ett falskt idkort där det stod att hon var 18 år. Sedan tvingades hon stå på gatan och ragga sina egna kunder.
– Jag tjänade mycket men allt tog min hallick.
En dag lyckades hon rymma. Sedan tre dagar
finns hon i säkerhetshuset.
– Jag vet inte vad jag ska göra nu, säger hon.
Jag vet bara att jag aldrig kan återvända hem.
I huset finns också 16-åriga Anna, 17-åriga
Eva och 17-åriga Fanny. De övriga i huset den
här veckan är alla strax över 18 år.
■■■

atsy Sörensen är EU-politiker men först
och främst är hon de östeuropeiska traffickingligornas bittraste motståndare.
Ända sedan 1988 då hon startade stiftelsen
Centre Payoke som arbetar med att hjälpa utnyttjade kvinnor och barn har hon bekämpat
den organiserade människosmugglingen.
Patsy Sörensen är det skandinavisktklingande
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De flesta
gubbarna vill
ha Jörgen
och struntar
i mig. De vill
ju ha någon
som är riktigt
ung. Jag har
precis fyllt
18 och det
tycker de är
för gammalt.

prostituerar sig. Störst är sexhandeln i Hamburg och Ber-

