
                                                                                             

”Tjejer är någonting 
fint och ska inte 

untyttjas...” 
 
 
 

Elever på Angeredgymnasiet om 
trafficking och prostitution 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

Den mest integritetskränkande handlingen en individ kan utsättas för måste vara 
just påtvingade sexuella handlingar. Sådana handlingar kränker ens rätt att 

bestämma över sin egen kropp. Jag vågar också påstå att detta är den allmänna 
uppfattningen. Trots detta är människohandel ett stort samhällsproblem. Ser vi till 

fattiga länder och länder med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, brist på 
mänskliga rättigheter och brist på jämställdhet kan vi ganska säkert påstå att risken 

för människohandel är störst där. De målgrupper som främst drabbas är yngre 
kvinnor och barn. Barn är i riskzonen då de generellt kan anses vara lättare att 

manipulera. 

Genom människohandeln blir offret betraktat som en vara som kan köpas och säljas 
efter hallickens instruktioner. Ser vi till t ex narkotika kan denna konsumeras en 

gång, vilket skiljer sig från människohandeln. Här utnyttjas offrets kropp om och om 
igen. Offren utsätts för våldtäkter och andra sexuella övergrepp av 7-30 män per 
kväll. Och hur hamnade dem här? I tron om att få ett drägligare liv, i tron om att 

slippa den missär de levt i och i tron att få en bättre livslevnad genom ett arbete i ett 
nytt land. Varje dag förnedras offren istället med prissättning på kroppens värde: 

‘how much’? 

Hawsar, 18 år 
 
 
 
 
 

 
” If you don’t do something to stop that – that’s when there’s something wrong with 

you”. 
Ett citat taget ur en CNN intervju med Aschton Kutcher i kampanjen ’Real men don’t 

buy sex’. 
 

Det beskriver verkligen vad jag själv tycker hela problemet handlar om. Alla, både 
män som kvinnor, måste så att säga ’dra sitt strå till stacken’, om vi ska kunna 

bekämpa problemet. Det är en global fråga och det är viktigt att visa att detta inte är 
något som någon upplyst människa accepterar. 

Det behövs verkligen gemensamma krafter för att öka möjligheterna för att sätta ett 
slutligt stop för all människohandel. ….och skulle inte EU kunna vara den perfekta 
platsen, dit omvärlden skulle kunna vända sig till och inspireras i denna fråga. Det 

känns som en självklarhet att denna problematik borde bearbetas och ingå som ett 
gemensamt beslut för alla de Europeiska länderna. Det är viktigt att alla står 

tillsammans för att vi verkligen ska kunna uppnå någon förändring för dessa utsatta 
kvinnor och barn. 

Petra, 18 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

 
Vi har alla en olik syn på prostitutionen. Vissa män tycker det är okej att gå till 

prostituerade när ens egen fru inte tillfredsställer ordentligt, andra tycker det är 
motbjudande och väldigt synd om dessa prostituerade som står på alla dessa 

gathörn. Tjejer är i stort sett oftast drabbade varför det är så är väldigt svårt att 
förklara det har bara blivit så från hela början och fortsatt och blivit stort. 

Utbudet är stort och det är efterfrågan också det är därför dessa kriminella 
organisationer fortsätter att röva dessa tjejer som är fattiga och lurar dem till 

”jobb”. Hur ska vi egentligen få ett stopp på detta bra fråga först och främst borde 
alla män som köper sex sluta med de här och tänka lite hur har denna tjej levt, blev 
hon lurad, är hon tvingad till detta och skulle man vilja se sin egen dotter tvingas till 
prostitution kan man få fram den bilden så tror ja vissa män som regelbundet köper 

sex skulle nog sluta eller minska köpen. 

Ilir, 18 år 
 
 
 

 
 

Trafficking och sexhandel har sen lång tid tillbaka funnits, från barn till vuxna, 
fattiga till föräldralösa, arbetslös till ensamhet, makt och pengar, allt detta och mer 

är orsaken till trafficking. Än idag har ingen gjort något åt detta trots att det är 
olagligt fortsätter detta. Jag tror inte att människor tänker på andra, dagens 

människor tänker bara på sig själva, de tänker på kläder, smink, killar och annat, de 
tänker inte på att det finns problem där ute som behöver lösas. Jag själv tog inte 

heller detta så allvarligt förens jag såg filmen Lilja 4-ever, riktigt hemsk film, trodde 
aldrig att det var så allvarligt, trodde inte ens att sånt existerade, hur kan man vara 

så ond? Jag började gråta riktigt mycket samtidigt som jag kollade på filmen 
eftersom jag är en tjej och förstår detta, jag kunde lika gärna vara den drabbade, 

det sårade mig väldigt mycket även ifall det ’’bara är en film’’ men sånt finns i 
verkligheten också, stoppa det! Tjejer är något fint och ska inte utnyttjas och 

användas för att andra äckliga män ska kunna försörja sig själva. 
 
Naz, 18 år 
 
 
 
Jag personligen avskyr prostitution i alla dess former, även om den är livsnödvändig. 
Det ska alltid finnas någon förening av någon sort eller kommunen i sig som man 
kan vända sig till. Det kan vara väldigt begränsat med det i U-länder, men i I-länder 
där prostitution är ett allmänt problem ska det inte vara begränsat med det. I 
Sverige är vi väldigt bra med det, med bl.a. stödlinjer, socialen och diverse 
fristående föreningar. 
I vissa länder är det till och med lagligt att prostituera sig, som exempelvis i Spanien. 
Detta är fel. Man bör ta bort alla lagar i världen som kan bidra till prostitution eller 
legalisering av det, men dock vara försiktig med att inte begränsa de prostituerades 

möjlighet till hjälp. 

Samira, 18 år 
 
 
 



                                                                                             

 
Anledningen till att jag skriver om just trafficking är för att det är ett ämne som 

verkligen berör mig. Ända sedan jag för ett par år sedan såg Lilja 4-ever så har jag 
varit intresserad och blivit berörd av ämnet. Jag tycker att det är en viktig fråga som 
man aldrig pratar om. Man pratar ofta om ”de fattiga barnen i Afrika” men att unga 

flickor (och även pojkar) säljs här, i Europa, ja till och med i Sverige. Det är det 
väldigt sällan tal om. Det är precis som att ingen vill kännas vid det, därför tycker 

jag att det är viktigt att uppmärksamma det. 
 
Daniella, 18 år 
 

 
 
 
 

”Det finns situationer där man måste tvinga flickorna genom våldtäkt, misshandel 
eller tortyr. När hon väl börjar frukta för sitt liv, slutar hon göra motstånd och 

börjar arbeta.” 
Så säger Grigorij, bordellägare i Tetovo, Makedonien (Källa: Ex Oriente Lux, Radio 

Vision, Germany, 2001). 
Har någon annan mer än dig rätt att bestämma över din kropp? Kan man verkligen 

köpa och äga en annan människa? 
Jag kan själv inte förstå hur en människa skulle kunna vilja köpa sex. Det skulle 

kunna vara din syster, mamma eller till och med din dotter. 
Många män tänker att de hjälper tjejerna för att de ge dem pengar. Men de flesta 
får inte behålla dem. Hallickarna tar de mesta, om inte alla pengar tjejerna tjänar. 
Ofta så har tjejerna en ‘skuld’ till hallickarna, som de aldrig kommer lyckas betala 

av. 
‘Skulden’ kan stå för boende, mat och knark. 

Lisa, 18 år 
 
 
 
 

 
Sexhandel bland människor är något som angår alla, oavsett hur nära eller långt 

ifrån ens egen vardag det är har vi alla ett ansvar, nämligen att ta avstånd. Att bry 
sig om sina medmänniskor och försvåra brottets framfart borde vara en 

angelägenhet alla har. 
Min uppfattning är att det är få som kommer att tänka på trafficking som ett 

angeläget problem, det “finns där ute” men är inget man kommer i kontakt med i 
vardagslivet. 

Det är troligtvis en bidragande orsak till att trafficking inte ständigt står på 
agendan. 

Det är för mig väldigt främmande att se ett antal prostituerade posera och stå redo 
för kunder på gator och torg, iallafall inte i Sverige. Mer utbrett känns det i våra 

europeiska grannländer. 

André, 18 år 
 

 



                                                                                             

 

 

 
 

Så vi borde skärpa straffen för att köpa sex, för om man tänker efter så är straffet 
böter om man då kan betala för en kvinnas samlag så kan man betala böter. Om man 

då skärper straffen till fängelse så kommer det bli allt färre som köper sex. 
 
Sofie, 18 år 
 
 
 
 

 
Det finns även prostitution som går ut på att män ger order till en kvinna om att hon 

ska sälja, då är så att kvinnan inte vill det, men oftast är hallicken män som dem 
kvinnorna känner. Det kan vara deras bästa vän en vän till familjen eller kanske till 
och med hennes pojkvän och så lyckas han övertala henne på det bästa sättet att 
detta är den rätta vägen för rikedom och en bra framtid. Detta är yttre tvång. Jag 

läste en artikel från GT under förra veckan att en tjejs styvfar tog med henne hit till 
Sverige och tvingade henne att sälja sig, och hotade henne med att aldrig se sin 

mamma igen, som då bodde här. 
 
Nadia, 18 år 
 

 
 
 

Trafficking är ett ämne som är väldigt viktigt men som många glömmer bort. Som 
t.ex. jag själv, antagligen eftersom att jag inte är berörd av det och jag har inte sett 

någonting i verkliga livet som har med det att göra. Det är trots allt den tredje största 
formen av organiserad brottslighet. Det är värre än man tror, i alla fall vad jag trodde 

i alla fall. 
Eftersom lagen lyder (i alla fall i Sverige) att det är tillåtet att sälja sex men inte 

tillåtet att köpa. Om det inte skulle vara några köpare så skulle inte ‘affären’ fungera. 
Jag tycker att det är en väldigt bra lag. Vissa tänker nog att det inte borde vara 

varken okej att sälja eller köpa. Men om man tycker så, så har man inte alls tänkt till! 
Som sagt så väljer väldigt många av tjejerna inte att göra det, utan de blir tvingade 

till det. Då ska man ju inte kunna straffa dem för det! Det är ju helt sjukt så fall, så jag 
tycker att Sveriges lag är jättebra. Man ska fokusera på dem som köper mer och ge 

dem mera straff. 

Jag tror att många av köparna kanske inte ens vet om hur det egentligen ligger till 
med tjejen, att hon kanske inte har valt att göra detta. Jag tror inte att de tänker på 
hur tjejen mår, de enda de tänker på är sex. Det är ju trots allt därför dem kommer 
dit. Sen kan jag inte förstå hur man ens kan vilja gå till en tjej som säljer sex för jag 
tycker det låter helt sjukt. Så man skulle ju kunna tro att det är psykiska människor 

som köper bara, men det är alla möjliga människor. Det kan vara ungdomar, pappor 
som själva har döttrar i samma ålder, gamla gubbar, Ja, vilka som helst. 

Lisa, 18 år 
 



                                                                                             

 

Jag tycker att informationen om trafficking är för lite. Frågar man runt så är det inte 
många som vet vad det är för något. Man skall lägga på minnet att prostitution och 

människohandel/traffickingoffer är två olika, men har samma form. Att vara ett 
sexoffer. För när det gäller prostitution är det situationen som tvingar personen att 
sälja sex. Men som trafficking är det andra personer som tvingar personen att sälja 

sex. Efterfrågan är den stora skurken inom trafficking. Eftersom att det finns en 
kraftig efterfrågan så blir utbudet större. 

 
Evelina, 18 år 

 
 

Jag anser därför att den värsta aktören i frågan är köparen, de är så många fler än 
offren. Utan människor som är villiga att betala för sex hade det inte funnits 

människohandlare eller hallickar som tjänade stora pengar på att lura, tvinga och 
utnyttja oskyldiga själar. Jag kan inte låta bli att undra; Vad är det som lockar med 

att köpa sex? Är det känslan av att äga något eller någon, även om det bara är för en 
timme? 

Hur klarar de av att möta sina ansikten i spegeln när moralen lyser med sin 
frånvaro? 

Intalar de sig att personen säljer sig själv av egen vilja, för njutningens skull? 
Sanningen är att ytterst få, nästan ingen, säljer sin kropp frivilligt. 

I Sverige har genomsnittligt var tolfte man någon gång köpt sex. Jämfört med många 
andra länder är det en ganska låg kvot men i mina ögon är den ändå för hög. Den är 

för hög eftersom detta innebär att jag statistiskt sett känner flera män som har 
begått detta brott. 

Anna, 18 år 
 
 
 

 
 

Och eftersom att utbildningen om trafficking inte är bra i de svenska skolorna så 
visste jag knappt vad trafficking var för ett par månader sen. Jag hade hört ordet 

förut men aldrig riktigt förstått vad det är. Nu förstår jag hur hemskt det faktiskt är, 
och den största frågan enligt mig är varför det finns en efterfrågan. För om det inte 

hade funnits en efterfrågan så hade det inte funnits ett utbud. Jag tror att 
majoriteten av köparna är män som inte får sex annanstans eller har något fel 

någonstans. 
Men man måste gå djupare, för det första som man ser är de män som köper sex av 
kvinnorna. Men bakom alla kvinnorna finns en hallick som troligtvis jobbar åt en rik 

man som sitter på sin röv hela dagarna, han bestämmer vem som ska säljas och vem 
som ska köpas. 

Och man ska se till så att skolorna lär eleverna vad trafficking är, för alla vet inte vad 
det är. Man ska också arbeta för så fler länder få sexköpslagen så det blir 

avskräckande i andra länder också! 

Rebecka, 18 år 
 
 



                                                                                             

 
 
 
 

Det som jag kan tycka är konstigt är att köpa prostitution är lagligt i vissa länder när 
statistiken i själva verket bevisar att det bara kommer fler män och köper, hur 
sänker man då efterfrågan? Dessutom blir det svårare för poliserna att kunna 

avgöra ifall de är frivilliga (inte har något annat sätt att kunna försörja sig) eller 
offren, hur ska man då kunna förhindra trafficking? Vi måste uppmärksamma 

människorna omkring vår omgivning, vi måste uppmärksamma allmänheten, vi 
måste uppmärksamma staten, vi måste uppmärksamma landet och vi måste 

uppmärksamma världen. Ingen ska tvinga dig eller er till att sälja sex! Det är en stor 
fråga som EU borde vid det här laget ta upp och gå mer in på detaljer. 

 
Daniella, 18 år 
 

 
 

I många länder har staten koll på vem som är sexslav där det är tillåtet att köpa sex. 
På ett sätt är det bra att staden har koll på vad som händer och på ett andra sätt 

utnyttjar dom också tjejerna för att dom tjänar ihop pengar till staden. Orsaken till 
sexslav är mest fattigdom där tjejen i flesta fall gör allt för att få in pengar till 

släkten, barnen, om det inte finns några jobb är tjejen just då det ända lösningen. 
Man ska inte behöva sälja sig själv man ska hjälpa dom som är fattiga staden ska 

hjälpa till och fixa jobb. Hur kan man fixa problemet genom att fixa tryggare städer 
med mer säkerhet, mera jobb och ta fast alla äckligt kåta gubbar. Hjälpa tjejer som 
behandlas som slavar och ge dem framtid genom skolan och hjälpa deras familjer. 

 
Nega, 18 år 
 

 

Den främsta orsaken till människohandelns existens är den stora efterfrågan. Andra 
grundläggande orsaker är sociala och ekonomiska ojämlikheter, fattigdom, krig, 

politisk instabilitet eller också ojämlika maktförhållande mellan personer och 
länder. 

Finns det inga kunder så kommer det inte heller att förekomma någon hallick som 
strävar efter det brottsliga. Just därför behöver vi fokusera oss på kunderna 

(männen) och arbeta emot dem för att kunna stoppa den spridande 
människohandeln. 

Vad vi åtminstone kan göra för att försöka minska efterfrågan är att sprida detta 
problem vidare, det handlar om att människorna i varje samhälle ska bli medvetna 

om hur allvarlig människohandeln faktiskt är. Just därför måste man satsa på 
organisationer som stöttar detta, och lägga ner fler resurser på denna enorma 

katastrof. Att vi har organisationer som ’Real Stars’, där man verkligen tar detta 
problem på allvar, och väcker opinion är vi väldigt stolta och tacksamma över. På så 

sätt kanske vi åtminstone kan avskräcka män från att köpa sex. 

Seloa, 18 år 
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Seloa, 18 år 


