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Ibland önskar
jag att det gick
att glömma
allt det här
och leva ett
normalt liv.
Men det går
inte. Så länge
människohandeln pågår
så måste jag
också göra allt
jag kan för att
stoppa den.
Patsy Sörensen är traffickingligornas främsta
motståndare i EU. Det
kan synas som en ironisk gest att den albanska flaggan står på hennes skrivbord eftersom
ligorna från just detta
land är de värsta.

”De värsta just nu är de albanska
ligorna. De är beredda att stympa
småbarn för att tjäna pengar”
● Fortsättning från förra sidan
namnet trots att hon är belgisk medborgare
men hennes far var norrman. Hon är invald i
EU-parlamentet på det gröna partiets mandat
men agerar numera som oberoende politiker.
Tack vare sin förankring i EU-parlamentet är
hennes kamp kännbar för ligorna som ligger
bakom människohandeln. Patsy Sörensen orsakar dem förluster och problem. Hon har därför
utsatts för flera mordförsök.
Under en lång period hade Patsy Sörensen
livvakter. I dag har hon dock endast kvar en
skottsäker bil som kör henne mellan jobbet på
parlamentet och det säkra huset där hon bor.

Vill inte leva med livvakt
– Om min tid är utmätt så vill jag inte leva de
dagar jag har kvar i den ofrihet som livvaktsskydd innebär, säger hon.
– Om någon verkligen är beredd att göra allt
för att ta livet av mig så kommer han naturligtvis att lyckas en dag.
Så blir hon allvarlig:
– Ibland önskar jag att det gick att glömma
allt det här och leva ett normalt liv. Det är fruktansvärt jobbigt. Men det går inte. Så länge
människohandeln pågår så måste jag också göra allt som jag kan för att stoppa den.
Patsy Sörensens organisation ligger bakom de
flesta av de tiotalet säkerhetshus som finns i
Belgien dit flickor och kvinnor som flytt från ligorna kan få hjälp än gömma sig.
Hon är också en av initiativtagarna till det så
kallade Dafneprojektet som är ett samarbete
mellan de hjälporganisationer i Belgien, Frankrike, Italien och Tyskland som arbetar mot traffickingligorna.

– De värsta just nu är de albanska ligorna,
säger hon. De är fullständigt hänsynslösa
och verkar inte respektera något. De är beredda att stympa småbarn för att tjäna pengar.

titieminister Thomas Bodström är därför också
jämställdhetsminister Margareta Winberg och
migrationsminister Maj-Inger Klingvall delaktiga i arbetet med att ta fram ett EU-direktiv som
kan leda till en gemensam lagstiftning. I maj
väntas ett gemensamt EU-dokument.
– Det handlar om en nutida slavhandel i värsta formen, har justitieminister Thomas
Bodstöm slagit fast.

”Värre det senaste halvåret”
Problemet med trafficking har förvärrats under det senaste året som en följd av den politiska och ekonomiska utvecklingen i det forna
Sovjetblocket. Just nu kommer de flesta barnen
och kvinnorna från Moldavien, Rumänien och
Albanien. Men också från Ukraina, Bosnien,
Ungern, Tjeckien, Slovakien, Baltikum, Ryssland och Kirgizistan, Nigeria och vissa delar av
Sydamerika smugglas människor in i EU för att
utnyttjas.
– Det har blivit mycket värre bara under det
senaste halvåret. Flickorna som tvingas in i prostitution blir också bara yngre och yngre, säger
Patsy Sörensen och suckar tungt.
■■■

roblemet med trafficking har ökat i en sådan omfattning under bara det senaste
året att varken polis eller rättsväsende har
förmått hänga med i utvecklingen.
Den 6 mars i år presenterade dock den svenska sexualbrottskommittén sitt förslag till ny
lagstiftning på området. Bland annat vill utredarna införa en straffskärpning för människosmuggling med ett maxstraff på åtta års fängelse. Enligt lagförslaget ska också alla led inom
hanteringen kriminaliseras.
Under det svenska ordförandeskapet i EU
har den svenska regeringen lovat att trafficking
ska vara en högt prioriterad fråga. Förutom jus-
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I MORGON:

Smugglades till Sverige
– Det är inte ovanligt
att pojkarna inte är
mer än tolv år när de
för första gången
blir sexuellt utnyttjade, säger Gerald
Strecker, tysk socialarbetare på en av de
åtta organisationer i
EU som arbetar med
att försöka hjälpa
fattiga och utnyttjade pojkar att finna en
väg bort från prostitution.

Den före detta svenska EU-kommissionären
Anita Gradin var redan under sina år i Bryssel
engagerad i människosmugglingen.
I Sverige är dock trafficking ett begränsat problem. Under förra året smugglades 200–500
kvinnor och flickor in i Sverige av traffickingligorna för att utnyttjas som prostituerade, enligt
uppskattningar av den svenska rikskriminalpolisen.
De låga siffrorna tror polisen beror på att den
svenska sexköpslagen gjort det mindre lockande
för traffickingligorna att operera i Sverige. I
Sverige måste de ordna både kunder och lokaler
till sina flickor, på kontinenten kan de tvinga
flickorna och pojkarna att ragga själva på gatan.
■■■

örgen har varit ute på gatan i flera timmar
utan att få napp. Han har stått utanför
pojkbarerna där männen som söker unga
pojkar brukar hänga och han har gått förbi alla
andra kända stråk.
Han fryser och vill bara få ihop pengar så fort
som möjligt.
När en äldre man i hatt stannar till med sin
svarta Mercedes blir det därför en snabb förhandling.
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