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Den grekiska filosofen Aristoteles sade “Slaven är ett stycke egendom med själ”. 
Detta citat tycker jag beskriver bra hur slavarna behandlades förr i tiden under 
Antiken och hur de tyvärr fortsätter att behandlas än idag.  

Våra nuvarande ”slavar” är de människor som bland annat blir tvingade till att utföra 
sexuella tjänster. Detta är ett stort problem i världen då ett flertal barn och kvinnor 
blir lurade och utsatta för sexuella utnyttjanden varje dag. Det stora problemet jag 
ser i världen är till största del efterfrågan. Utan efterfrågan skulle detta inte ske. 
Vilka åtgärder man ska ta till för att lösa detta hemska problem är väldigt svårt att 
veta då det är en global fråga där ett stort antal människor måste vara involverade 
för att någonting ska kunna förändras. I Sverige har man börjat ta det första steget 
mot en bättre framtid utan trafficking och människohandel genom att stifta en lag 
som straffar köparen. Nu gäller det bara att resten av världen också tar sitt ansvar 
och börjar agera nu för annars kommer det vara för sent. Människohandel är idag 
den tredje största illegala handlingen och kommer bara att öka om ingenting görs. 
Statistiska undersökningar visar att köp av sexuella tjänster har minskat i Sverige 
efter att lagen införts år 1999. Genom att införa samma lag i resten av de europeiska 
länderna är sannolikheten stor att efterfrågan minskar drastiskt i länderna där detta 
förekommer. Eftersom detta har fungerat i Sverige ser jag det som en möjlighet att 
även minska efterfrågan i restrerande länder i Europa genom att införa en lag som 
straffar köparen. Detta är en av många åtgärder som måste vidtas för att förbättra 
denna situation. Detta är inte något som kommer att göra att människohandel 
försvinner helt, men det är en bra början.    

Det viktigaste är inte vad man gör för att hjälpa någon utan att man gör något: 

”Bättre tända ett ljus än förbanna mörkret.”  

Elisa , 18 år 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

Våld, destruktivitet och fattigdom tvingar eller leder in kvinnor i prostitution, i Sverige 
och internationellt. Prostitutionen utgör en viktig del av den globala människohandeln, 
som tillsammans med narkotika och vapenhandel utgör de största kriminella 
industrierna i världen. Prostitutionen är i grund och botten inte ett kapitalistiskt 
fenomen utan ett patriarkalt. Det uppstod inte automatisk för att människorna 
började handla med varandra, nej! Den har sina rötter i förhållandet mellan män och 
kvinnor men med tiden har den förvandlats till en vara. För en människa som lever i en 
värld där allt är till salu, kan sexualiteten vara ett sätt att uppleva intimiteten mellan 
jaget och världen. Många av de drabbade kvinnorna har oftast haft en svår uppväxt 
pga  fattigdom, bristande utbildning, erfarenhet av våld och sexuella övergrepp. 
Dagens prostitution begränsar sig inte till det sexuella målet. På senare tid har det 
kommit nya sjuka tankar kring andra delar av kvinnan som kan utnyttjas. En nyare typ 
av prostitution, handel med graviditet där kvinnor görs gravida på beställning. De får 
betalt för att föda åt andra och för att lämna ifrån sig barnet kort efter födseln. 

Uppgifterna om hur många personer som blir utsatta för människohandel i världen 
varje år är variabel. På ett ungefär är det från 500 000 till två miljoner offer per år. 

Internationellt prostitueras mellan 600 000 och 800 000 män, kvinnor och barn varje 
år, enligt USA:s siffror. Ca 80% av offren är kvinnor och 50% av dessa är minderåriga. 

Hanan, 18 år 

 

Jag förstår inte riktigt hur man kan vara så hjärtlös och känslokall när man tillfångatar 
ett barn och kastar ut människan på gatan för att unna sig själv ett gott och förmöget 
liv då man tjänar pengar på att tvinga människan till sexsäljande. Ingen människa har 
rätt att styra över någon annan människa. Det jag misstänker är att köparna inte vet 
mycket om bakgrunden till prostitutionen, eller hur det kommer sig att en kvinna står 
på gatan och säljer sexuella tjänster. Många män kanske inte har en aning om vart 
dessa unga kvinnor kommer ifrån och hur det kommer sig att de säljer sexuella 
tjänster. Hade köparna känt till bakgrunden exakt tror jag inte att många hade valt att 
köpa sexuella tjänster om de visste hur mycket personen som tvingats att sälja 
tjänsterna plågats och lidit inombords.  Jag förstår inte hur en individ kan ta ifrån ett 
barn eller en kvinnas liv och förstöra deras liv på detta sätt. Stänger de av 
mänskligheten i sig totalt? Eller har de inga känslor alls? Hur känslokall kan man 
egentligen vara, man är ju fortfarande en människa? Påverkas inte alls dessa 
människor som sysslar med Human Trafficking? Jag antar att de som sysslar inom 
denna verksamhet själv lever under så pass dåliga förhållanden att de väljer ett snabbt 
och ”bra” sätt att kamma hem stora summor pengar genom människohandel, därför 
ser de sexslavhandeln som ett utmärkt val.  

Jag hoppas att denna onda cirkel någon gång får sig ett slut, för så många människoliv 
som förstörts och tagits ifrån är inte acceptabelt.  

Jessie, 18 år 



                                                                                             

 
 

 
Vad är egentligen slaveri? Är det bara att man gör saker under tvång så som att 
sälja sex ofrivilligt eller andra liknelser? Kan det inte vara så att även grupptryck är 
en form av slaveri? Man gör förvisso ingenting under tvång men att ha en press på 
sig att man måste göra någonting som man egentligen inte vill, bör inte det vara 
som slaveri?  

Likaväl som man ställer sig frågan om vad som är slaveri eller vad trafficking 
egentligen innebär så kan man fråga sig vem det är som egentligen blir drabbad, är 
det du? Är det grannen eller är det jag? Världen kan vara så skrämmande när man 
aldrig kan veta vem som drabbas av dessa hemskheter.  

Jag tycker att det är fruktansvärt att man utnyttjar folk i form av sex eller i vilken 
annan utnyttjning som helst. Det är faktiskt en annan människas liv som man leker 
med och riskerar dess hälsa. Att ta ifrån någon ens frihet och en annan människas 
lycka och välbefinnande är något ofattbart för mig och jag vet att jag pratar för 
många fler. Men om såpass många tycker som jag, hur kommer det då sig att 
verksamheten och utnyttjandet av folk fortsätter att växa och bara blir större? Hur 
stort ska detta bli och hur länge skall det pågå?  

Ett av världens äldsta yrken (prostitution) lär knappast försvinna men kan man inte 
få det att minska? Och som jag sa innan, vad är egentligen slaveri? Vad är 
trafficking? Och vem drabbas? Är det du? Är det grannen eller är det jag? 

Emelie, 18 år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



                                                                                             

 

Det jag vill säga om trafficking alltså sexuell människohandel är att det är olagligt i de 
flesta Europas länder vilket jag tycker är oerhört bra. Det börjar ske utvecklingar 
även utanför Europa till exempel i Sydafrika, där ett antal fall om människohandel 
lett till åtal i Sydafrikanska domstolar. Ett åtal som har lett till en fällande dom är 
exempelvis Adina dos Santos. Hon fick fängelsetid just för att hon hade fört med sig 
tre flickor och hade tvingat de till prostitution. Det här berörde verkligen 
människohandel i Sydafrika men det var inte det första åtalet, utan det berörde just 
för att fällande domar är väldigt ovanliga. 

Jag tycker absolut inte att människohandel ska förekomma i länder, speciellt inte 
sexuell människohandel. Det bryter verkligen mot de mänskliga rättigheterna. Varje 
individ ska ha rätt till frihet, ha rätt till mänsklig stolthet och ska inte behöva hållas i 
förtryck.   Kvinnor och barn är inga varor som man kan köpa och sälja när och hur 
man vill, man ska acceptera att det inte funkar så.  
Sexuell människohandel är kränkande precis som alla andra typer av kränkningar 
som till exempel vapenhandel osv. 
Man ska veta att så länge män köper, säljer och sexuellt utnyttjar kvinnor och barn 
så kommer det att aldrig bli jämställdhet vilket jag tycker att det är oerhört viktigt att 
varje land ska vara. Varje individ ska ha rätt till personlig säkerhet, rätt till vara fri 
från plågande, omänsklig eller kränkande behandling, rätt att behandlas lika osv. 
Därför tycker jag att om kvinnor och barn säljs eller köps så tycker jag verkligen inte 
att de är fria från plågande. 
Jag tycker absolut inte att man ska använda kvinnor och barn till vad som helst, 
exempelvis sexuell människohandel, bara för att männen ansågs vara mer värda an 
kvinnor förr i tiden. Man måste börja inse att så funkar det inte längre, kvinnor och 
barn har faktisk rätt till självbestämmelse, de har rätt till mycket mer nu än vad de 
hade förr.  
Jag hoppas verkligen att alla män där ute som håller på med sådant tar åt sig det som 
jag har skrivit och faktiskt gör en förändring.  
 

Rounak, 18 år 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



                                                                                             

 
Vad ger människor rätten att förstöra någon annans liv? Vad är det som säger att 
det är okej att behandla någon på det sättet? Det finns cirka 4 miljoner människor 
som utsätts för människohandel och trafficking varje dag. Varför reagerar inte 
Sverige mer och gör någonting åt saken kan man fråga sig. Jag tror att det kan bero 
på att allt för många människor blundar för det som händer, man låtsas som att 
man inte sett och hört någonting. Man försöker helt enkelt att låtsas som att man 
inte förstår vad det är som händer, man döljer sina kunskaper om vårt moderna 
samhälle.  
 
Varför visar inte Sverige att vi faktiskt kan minska 4 miljoners siffran genom att 
informera andra länder att skärpa sina lagar. Att skärpa kontrollerna när människor 
äntrar Sveriges gränser och se till att stoppa hallickarna och offren redan där. Man 
minskar då risken att förstöra offrens liv, men man ger dem även chansen att inse 
att dem är så mycket bättre än att behöva utsättas för allt som trafficking handlar 
om.  
 
Jag hoppas att alla som läser denna blogg och alla inlägg från olika människor 
sprider informationen vidare så att man ökar medvetenheten om hur det går till 
och vad man faktiskt utsätter människor för. Sen även stötta och hjälpa de 
människor som kanske hamnat lite snett i livet och låtit tankarna gå åt helt fel håll. 
Man kan rädda flera personer från att hamna i den dåliga cirkeln genom att stötta 
och se till att de inte gör saker de sedan kommer att ångra grovt… 
 

Jenny, 18 år 
 
 

 
Vem har rätten att äga en annan människa? Det är vad trafficking är för något, 
människor som anser sig ha rätten att äga en annan medmänniska och den 
människohandeln i sig har alltid funnits, från antiken till idag har de svaga i 
samhället blivit utsatta för manipulation och kränkning och det är fel och hemskt 
att vi kan utsätta någon för en sådan behandling fortfarande i dagens samhälle. 
Trafficking är även den moderna tidens slavarbete, människor blir kidnappade, 
hotade och lurade in till den branschen med löften om ett bättre liv men det slutar 
alltid med att dem får det värre än vad de hade det innan. Det är en sexhandel som 
påverkar främst unga tjejer och barn på grund av att efterfrågan ökar hela tiden 
samt för att det är lättare ta någon ifrån ett u-land för att säkerheten i de länderna 
är inte av det bästa kvalitet och för att unga tjejer och barn är försvarlösa mot de 
giriga gärningsmännen som är med i den välorganiserade verksamheten trafficking. 

Idag är trafficking välkänt över hela världen och alla länder försöker att motverka 
handeln med hjälp av lagar och verksamheter som arbetar emot trafficking och för 
att hjälpa de drabbade men jag tycker att vi i samhället borde engagera oss mer i 
trafficking problemet för att kunna motverka det samt för att jag tror inte att alla 
vet om vad trafficking är och hur det påverkar resten av omvärlden. 

Isabel, 17 år 

 



                                                                                             

 
 

Jag ska skriva ett blogginlägg om prostitution, jag ska diskutera frågan om det är 
frivilligt eller tvingat. Jag anser att prostitution alltid är tvingad, vare sig det är en 
människa som tvingar en, pengar eller droger.  Jag har diskuterat detta ämne med 
några andra som bara tycker att det är tvång när en riktig människa tvingar någon 
annan att sälja sig för pengar, men jag kan inte hålla med om det.  

Prostitution är oftast inget man drömmer om att ”det vill jag bli när jag blir stor”, 
eller något man strävar efter utan man väljer att prostituera sig för ekonomin 
tvingar en. Många unga kvinnor och män prostituerar sig för att de inte har några 
pengar. Prostitution kan vara en sista utväg så man kan få pengar och kunna köpa 
mat och för att försörja sin familj. Därför tycker jag att det är fel att döma någon 
som är prostituerad, bara för att de inte hade samma chanser som andra i livet 
betyder inte det att de är mindre värda.  

Jag tycker även att det är fel att använda ordet ”hora” som en svordom, som många 
gör idag. Jag tror inte att de som säger det menar vad det betyder utan bara säger 
det utan att kanske förstå hur det kan såra folk.  

Jag kan tänka mig att många prostituerade börjar med droger för att klara av och 
orka med det de arbetar med (vilket är den enda gången jag personligen kan förstå 
varför man börjar med droger). Till slut blir man ju beroende av droger och måste 
därför fortsätta arbeta för att köpa mer droger. 

Med det menar jag att det är drogberoendet som tvingar en att fortsätta 
prostituera sig, för när man väl är beroende är det jättesvårt att sluta.  Därför tror 
jag att på ett eller ett annat sätt är man tvingad till detta arbete. 

 

Amanda, 17 år 
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Människohandel är förfärligt! Det är hemskt med människohandel tycker jag eftersom 
man känner sig som en köp - och säljbar vara som blir utnyttjad med sex och övergrepp.  

De som begår dessa brott borde fängslas till livstid fängelse och lära sig av sina egna 
misstag. Man borde förbjuda det helt och hållet för att när man fängslas så dyker det 
upp en till och så fortsätter det så här. Man ska också tänka att de som drabbas av det 
här drivs inte av sin egen vilja utan med tvång av någon annan. Eftersom man blir lätt 
lurad för att man inte har någon väg att gå eller så har man ingen aning hur 
omständigheterna är i landet.  

Det negativa är att man kan få könssjukdomar och man gör detta fast man inte vill det. 
Varför kan man inte bara stoppa allt det här? Det finns ju många organisationer för det 
här men tyvärr tycker jag inte de har någon nytta om vi inte hjälper till att sluta med det 
här. Tänk er ifall vi hjälpte till med det här skulle det inte finnas någon människohandel, 
då skulle de som drabbas av det här bli fria. Vi måste ta tag i det här och förändra 
allting. 

 Slutligen vilja säga att alla vi har mänskliga rättigheter och det betyder att alla har ett 
val i detta liv för vad man vill eller inte vill göra. Ingen kan tvinga någon att ha sex med 
andr,  ja vet att man blir lurad men ifall man hade en utbildning då skulle man ha 
massor av pengar. Det är utbildningen som hjälper oss för att komma någon vart i livet. 

Gizem, 18 år 

 
 
 
 

Jag vill att ni redan ifrån början skall veta att jag absolut inte syftar på alla män i världen. 
Jag menar självklart bara de som tror att de är bättre än kvinnor på grund av sitt kön. 
Jag anser att det är väldigt diskriminerande att tänka så och att det inte alls är rätt. Jag 
har väldigt djupa tankar kring detta ämne, vilket också gör att jag kan framstå som en 
person som hatar män, vilket jag inte alls gör. Jag ogillar bara män som anser att de är 
bättre än kvinnor och anser att de kan göra vad de vill, just för att de är män och för att 
de är så mycket ”bättre” än kvinnor.  

 

En sak som jag kommer att tänka på, vad gäller trafficking, är att vissa människor anser 
att det är okej. Att det finns män i världen som tycket att dem har rätt att nedvärdera 
kvinnor genom att tvinga, hota och misshandla dem, för att få som de vill. Män som 
hittar kvinnor med grova behov utav pengar, som sedan utnyttjar hela situationen. 
Sexslavar hade vi under antikens tid, flera hundra år innan Jesus födsel men ändå 
förekommer detta än idag. Detta borde vara en självklarhet för alla människor i världen, 
att alla människor är lika mycket värda och att inte någon skall kunna kontrollera en 
människa på ett så lågt och fel sätt. Att alla kvinnor i världen, egentligen måste känna 



                                                                                             

sig hotade på något sätt, genom att gå ute på gatan. De flesta kvinnor som utsätts för 
trafficking, blir ofta kidnappade, vilket alltså betyder att det inte är helt omöjligt för oss 
som lever i Sverige, att bli kidnappade. Vi vet att de skett slavhandel här, en gång i tiden 
men även att hallickar har tagit med sig kvinnor som är utsatta för sexuella övergrepp, 
till Sverige.  

Så som kvinna, kan man alltså inte gå lugnt och känna sig helt säker i sina egna trakter, 
just för att kvinnor är ”svaga” och enkla offer. Att vara kvinna i dagens samhälle är inte 
exakt likadant som det var för flera tusen år tillbaks i tiden, men vi lever ändå inte som 
männen. Allt handlar om makt. Män som känner att de har makt, kan även tänka sig att 
göra sådana hemska saker, för att visa upp att dem bestämmer. Det är inte så att 
männen som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp, skäms över det. De kan inte vara 
öppna om det i vissa länder, då de tack gode gud är förbjudet, men i länder där det inte 
finns några lagar kring sexhandeln, där går männen runt och pratar om det öppet. 
Kvinnan är trots allt ”en vara”, hon ses inte som något viktigt. De behandlas som djur, 
som behandlas fel. Jämställdheten mellan män och kvinnor är än idag inte okej, vilket 
också leder till att män kan utnyttja kvinnor på sådana sätt. Om män går runt och vistas 
som mäktiga personer, så kommer tillslut fler och fler tro det. Genom att få personer att 
tro att man är mäktig, så kommer man även att kunna få med sig personer till sin sida. 
Om man samlar ihop en grupp med män som tänker på liknande sätt, så kommer de 
budskapet att spridas och allt fler kvinnor kommer att bli utnyttjade. Varför ens ge 
männen känslan att känna sig större? Varför ska de få den chansen? Vem ger dem 
rätten att tro att de är mer värda? Vem säger att dem är bättre? Dessa frågor kommer 
man antagligen aldrig få något vettigt svar på, men det skulle ändå vara intressant att se 
vad män, som utnyttjar kvinnor sexuellt, hade svarat.  

Det jag tycker samhället gör fel, är att de inte förmedlar saker kring trafficking för barn i 
tidig ålder. Jag tror att man påverkas mest som barn, så varför inte också lära barn om 
detta? Det är hemskt att man ska behöva sitta och prata om detta inför 10.-åringar, men 
nu är det så att vi lever i en värld, där saker som trafficking sker. Om man inte förmedlar, 
varnar och kanske till och med påverkar barns tänkande kring detta, hur ska man då 
förvänta sig att saker som dessa, ska sluta ske?  

 

Hade jag fått komma med en smart grej, en form av lösning, så hade det nog varit att 
”bilda en ny religion”. Eftersom att vi lever i ett samhälle, där väldigt många inte tror på 
någon religion, så skulle man kunna bilda en ny ”religion”. Jag själv, tycker att det är lite 
”tråkigt” att ha kvar människors tänkande från flera tusen år. Vad jag menar med det är 
att, människorna som skapat religioner som vi har idag, lever inte alls som vi lever nu. Så 
varför inte skapa något som är anpassat efter oss? Efter hur vi lever idag? För vi alla kan 
konstatera att vi inte lever på samma sätt som de människor som levde för 2000 år 
sedan. Vi utvecklas på så mycket olika sätt. 



                                                                                             

En smart grej för att förhindra till exempel människohandel, är att skapa en helt ny 
”religion” där man kanske ger hårdare straff för människor som utsätter andra för 
sexuella övergrepp. Eller att man helt enkelt ser till att människor inte alls tänker på  

sådant. Genom att göra en stor grej av ”den nya religionen”, och få så många som 
möjligt att höra om den, så tror jag att många skulle få liknande åsikter kring detta. 
Varför leva kvar bland tankar och åsikter som personer skrivit ner för två tusen år 
sedan, och inte leva som vi vill idag? Inte bara vill, men även på ett sätt som är 
rimligt och som man bör leva på idag. .  

Jag tycker självklart att det finns många kloka saker i de religioner som finns idag, 
men man skulle kanske tänkas förnya dem? Göra dem till något som skulle få vårt 
samhälle till ett bättre ställe för alla.  

 

Melanie, 17 år 

 

 

 

 

Ämnet trafficking/människohandel är ett makalöst känsligt ämne och alla har en 
personlig åsikt. Bara tanken av att det skulle kunna hända mina nära som syster, fru 
eller mor gör mig galen. Den flickan/kvinnan som är utsatt för tvång av sex har en 
far och en mor. Så som vi har föräldrar som har lagt ner all sin kärlek och uppfostrat 
oss. Tänk er att det skulle hända någon utav dina nära. Det är otroligt svårt att 
föreställa sig. Personligen tycker jag att vi alla i samhället är inblandade och borde 
ha en del ansvar när vi till exempel ser tvång till sex eller sexövergrepp. Att vi måste 
ställa upp på ett eller annat sätt är ett måste för att förminska och till och med få 
det sluta existera. Om hela samhället samarbetar, kommer vi utan tvekan att lyckas.  

Zaid, 19 år 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Prostitution är inte detsamma som trafficking eftersom trafficking betyder 
fattigdom, tvång, utnyttjande och kriminalitet men prostitution handlar om när en 
person säljer sin kropp för att få pengar på grund av fattigdomen eller andra 
anledningar. Det kan t.ex. handla om när en kvinna står på gatan, en man kommer 
fram, de har sex i en lånad lägenhet, mannen betalar kontant och lämnar kvinnan, 
de ses aldrig mer. 

Vissa människor blir inte tvingade eller kidnappade av andra personer, vissa gör det 
frivilligt, dvs. av ekonomiska skäl. Men de flesta gångerna blir man oftast tvingad, 
lurad och hotad. Om man ägs av ett maffia gäng så tar de pengarna och om man 
vägrar att lyssna på de misshandlar dem dig.  

Jag vet faktiskt inte hur det känns att vara prostituerad för att jag såklart aldrig vart 
med om det, men ett djur skulle man anses vara tycker jag. Inte om man gör det 
frivilligt men de som blir tvingade till det. Man skulle även känna sig livrädd över vad 
som kommer att hända i framtiden. Den som tvingas till prostitution hade dessutom 
känts sig väldigt förvirrad eftersom vissa personer får tabletter mot smärtan så att 
hon eller han kan orka mer. Man kan också få en känsla av att man har svårt att ta in 
vad det är som händer, det vill säga att man befinner sig i chocktillstånd. Jag tror allt 
dåligt man kan känna, känner man då det händer en viss person.  

Jag tror dessutom att allting handlar om fattigdom som sedan leder till pengar. När 
man bestämmer sig för att sälja sex med egen vilja och utan tvång, då beror det 
naturligtvis på att man strävar efter pengar för att kunna överleva. Därför tror jag 
att det känns lika hemskt för både dem som blir tvingade/lurade till att sälja sex och 
dem som gör det med sin egen vilja. Jag tror att man känner sig värdelös utan 
rättigheter och oftast så mår man inte bra varken fysiskt eller psykiskt.   

Esra, 18 år 

 


