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TRAFFICKING 

Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är 

fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Vi måste sätta oss in i de drabbades situation. Finns det verkligen någon 

som frivilligt vill sälja sig själv? Jag tror inte det. Många faktorer spelar roll, många 

människor blir lurade in i detta. Det blir en oerhört svår situation för de drabbade. Det 

kan låta som om de kommer att få ett bra jobb kanske i något annat land, men sedan får 

de vara med som de utsatta i trafficking kedjan. Jag tror att det förekommer en hel del 

hot så att det blir nästintill omöjligt att ta sig ur. På något sätt måste de ju ändå få in 

pengar för att kunna försörja sig själva, och kanske sin familj om de nu får behålla 

pengarna de får in. Hur ska vi då stoppa trafficking? Jag tror inte att det hjälper med en 

massa regler och lagar. Jag tror att människor någon gång måste börja tänka själva. 

Förstå andra människor och deras livssituationer. Tänka på att deras handlingar får 

konsekvenser. Orsaken till att trafficking finns är för att det finns en efterfrågan, därför 

finns det också ett utbud. Jag tror att så länge människor köper sex så kommer det att 

finnas trafficking på olika nivåer runt om i världen. I Sverige så är det tillåtet att sälja 

sex men inte att köpa. Det betyder att ansvaret ligger hos köparna.  Konsekvenserna av 

trafficking blir att de utsatta mår väldigt dåligt och inte kan ta sig ur. Det blir ett osäkert 

samhälle att leva i om man vet att det förekommer trafficking runt hörnen. Jag tror att 

lösningen är att informera människor om trafficking så att ingen mer börjar med det.  

/Lisa 
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Jag tycker att orsak till trafficking är fattigdom och matbrist, många säljer sina barn för 

att försörja familjen och folk som bor i U-länder har oftast inte så bra utbildning om 

trafficking, därför bli de lättlurade. En annan orsak är diskriminering av kvinnor.  

U-länder har oftast en tanke med att männen är alltid bättre kvinnor, därför få de 

sämre utbildningar och förr i tiden i Kina sålde man flickor, för att man tycker att 

pojkar är framtids arbetskraft och man vill alltid föda pojkar. Konsekvenser till 

trafficking är att HIV sprider sig mycket snabbare och ojämlikhet mellan kvinnor och 

män, vit och svart bli större. Men fattigdom kan inte förändra plötsligt, regering och 

staten ska jobba med fattigdom och matbristen, men samtidig måste de ha tydliga lagar 

mot trafficking och samarbeta med andra länder, för att man brukar transportera 

människor från U-länderna till I-länder.  

/Zebin 

 

 



 

 3 

 

Världen är full av fördomar, men hur ofta tänker vi på hur vi själva uppför oss och 

tänker gentemot andra? Hur ofta är det inte som vi vänder blicken när vi möter en 

obekant syn? Som en prostituerad. Jag upplever att man ofta finner de här tjejerna 

obehagliga om man inte vet varför de säljer sin kropp, eller om man köper sex. 

Jag kan inte tänka mig att unga tjejer, när deras föräldrar frågar vad de vill bli när de 

blir större, säger att de vill bli prostituerade. Det är ytterst få som vill stå där på gatan 

eller inne på en klubb, och tjäna pengar genom att ha sex med främlingar.  

 

Så varför gör de då det? Det finns miljarder olika skäl, men någonting som många av de 

här tjejerna har gemensamt är att de i unga år ofta har blivit utsatta för övergrepp. Det 

kan sätta djupa sår, ofta mer psykiska än fysiska. Man kan börja tro att det enda man 

duger till är att ha sex, att tillfredsställa andra. De finns självklart de som säljer sig för 

att de inte ser en annan utväg, de kanske har ont om pengar och blir tvungna till det, 

även om de inte vill. Men sen så finns det där som tycks vara ännu mer förbjudet att 

prata om, det som aldrig nämns. Trafficking. Människohandel. Det sker varje dag. Du 

kan bli kidnappad, men du kan också bli erbjuden ett nytt jobb. Du tar dig till ett annat 

land, kommer till arbetsplatsen och därefter få berättat för dig att du blivit såld, kanske 

som sexslav. Det är det vanligaste. 

 

De hotar din familj, misshandlar dig och behandlar dig nedvärderande för att du ska 

sköta dig. Om du har tur kanske du får arbeta på en klubb eller ute på gatan, har du 

mindre tur blir du instängd i ett hus eller lägenhet dit det kommer män för att få ha sex 

med dig.  Tänk på det nästa gång du vänder bort blicken. De är människor, de finns! 

Och de förtjänar en röst, och någon som lyssnar på den rösten.  

 

/Stina  
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Fattigdom   

Extrem fattigdom är en stor riskfaktor för att till exempel en mamma ska sälja ett barn. 

Jag menar att det är absolut nödvändigt att vi vet hur mönstren i samhället ser ut för 

att vi ska kunna agera effektivt och erbjuda offren för trafficking rätt hjälp. Jag tycker 

att slaveriet är också ett problem för trafficking, och orsaken till detta är att för ganska 

länge sedan kom så många afrikaner till USA. Konsekvenserna är att afroamerikaner 

kommer behandlas som slavar och sex trafficking kommer öka mer, för att kunna 

försörja familjen då säljer de sex eller blir slaver. Man kan få bort fattigdomen genom 

att skaffa mera jobb eller ge dom fattiga en viss summa även om de inte jobbar, som 

socialbidrag i Sverige.   

 

En annan anledning till varför det finns fattigdom är att i U-länder tar regeringens 

pengar för sig själva och det skadar folket i landet. Därför lämnar dom landet eller 

säljer sex för att få pengar från någon annan.  Och en annan orsak är tullar. I Europa är 

det högt avgift från andra länder som inte är med i EU och på så sätt drabbas de fattiga 

länder för att de kan inte exportera varorna till Europa för att det är högt avgift . Det 

finns en lösning , och det är att Eu måste minska avgiften för att andra länder kunna 

exportera varor till Europa, på så sätt tjänar alla på det och det kan hjälpa U-länder 

med den ekonomiska situation.  

 

/Rawa 
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Folk utsätts för trafficking oftast i fattiga länder för där har folk dåligt med ekonomin. 

Tex ifall du tjänar tio kronor på 8 timmar i Thailand så kan du bli lurad utav turister. 

Dom lovar att du ska få ett jobb som ger dig 100 kr i timmen och det blir en summa på 

åttahundra kronor på 8 timmar och det är 790 kr mer än vad du tjänar i Thailand. Men 

när man skriver under på papper och man åker till Sverige som tex, så blir man lurat 

och tvingas till sexuella saker. Orsaken till att man hamnar i en sådan situation är 

statens fel och inte folket som utsätts för sådana saker. Ifall staten slutar spendera 

pengar på vapen så kan man satsa pengarna på att stoppa trafficking och allt brott i 

landet. Kolla på Tyskland efter andra världskriget så var huvudstaden helt bombad och 

inte en enda hus eller byggnad hade klarat sig ifrån bomber. Dom byggde upp en hel 

stad och la mer än biljarder med pengar på insatts på att fixa upp staden. Varför bygga 

upp hus och byggnader när folk utnyttjas på sexuella sätt. Staten behöver inte sitta och 

lägga miljarder på en satsning att fixa naturen eller förbättra tekniken inom militären. 

Staten bör tänka på befolkningen och deras säkerhet mer än att försöka förbättra 

naturen eller bygga onödiga byggnader för dra till sig turister till landet. Nackdelen 

med mycket turister är efterfrågan, dom flesta tänker om dom köper horor utomlands 

så kan dom komma undan med det. Där ska staten försöka satsa mer pengar på unga 

tjejers säkerhet och att statens ska samarbeta mer med skolor och övertala ungdomar 

att inte köpa sex istället för att bara be tjejer att inte sälja sig. Ifall man övertalar unga 

killar att inte köpa sex och att man inte ska hålla på med det så kommer dom inte köpa 

det när dom blir stora.  

 

/Omer 
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Fair Sex 

Vad är det egentligen som gör att människor säljer sex? Hade ingen velat köpa sex så 

hade det inte funnits någon anledning att sälja det, det är alltså efterfrågan som styr 

utbudet av sex-säljare. I dagens samhälle finns det en ganska stor efterfrågan på 

sexköp och det är ett skäl till att människor väljer att prostituera sig. Många personer 

har det svårt ekonomiskt och ser ingen annan inkomstkälla än prostitution, en 

minskad efterfrågan på sexköp skulle kunna ge dessa människor andra möjligheter i 

livet. En lagstiftning om sexhandel skulle kunna minska efterfrågan på sex och 

därmed minska antalet sex-säljare. En variant av sexköpslagen, som vi har i Sverige, 

borde finnas i alla länder. Det är enligt mig sunt förnuft att straffa personer som köper 

sex, det är ju ett brott mot mänskliga rättigheter! Man borde även sprida mer 

information till allmänheten, både i Sverige och i andra länder, om hur fel det är att 

framförallt köpa, men även sälja sex. Man kan anordna allmänna föreläsningar om 

Fair Sex och göra det obligatoriskt att dela ut information om det i skolan.  Något som 

vore ännu bättre var ifall man kunde arrangera en ”Fair Sex”- dag där man samlar in 

pengar för bland annat vidare forskning inom prostitution. Man skulle även kunna 

använda pengarna för att hjälpa människor som har prostituerat sig för att de har ont 

om pengar och för att anordna fler arrangemang för Fair Sex. För att kunna sprida 

informationen runt om i världen behövs hjälp från olika organisationer, det skulle till 

exempel kunna vara Real Stars, FN eller EU. 

 

/Nellie  
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Trafficking eller människohandel, är precis som det låter, handel med människor. Det 

handlar om att någon har tvingats, hotats eller lurats i syfte att utnyttjas på olika sätt. 

Jag tycker att det är förfärligt att trafficking fortfarande existerar idag, det verkar som 

om samhället inte bryr sig längre. Det finns massvis med olika orsaker som leder till 

trafficking, Våld, tvång och fattigdom är en av dem.  Fattigdom är det främsta orsaken 

som leder till trafficking.  Vissa människor blir inte kidnappade eller tvingade av 

personer, vissa gör det med sin egen vilja d.v.s. av fattigdom. Men de flesta personer 

som har utsätts för trafficking har blivit antingen kidnappade, hotade eller tvingade. 

Jag tycker att det är förfärligt att en person utsätts för tvång av sex.  Att stoppa 

trafficking är något som vi måste satsa på så att det försvinner, om alla hjälps åt så tror 

jag vi stoppa det. 

 

/Mustaf 
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Trafficking 

Jag anser att det måste ske drastiska förändringar i samhället för att minska och 

slutligen få bort trafficking och prostitution. Orsaken till att problemet finns är främst 

att det finns fattiga människor i världen, och det finns mycket pengar inom trafficking 

pga. stor efterfrågan. För att lösa detta tycker jag att man måste titta på roten till 

problemen. Först och främst måste man titta på varför finns det ens en efterfrågan? 

Varför har män i världen ett sådant enormt behov av sex att de måste betala? Och hur 

skulle man kunna lösa fattigheten och arbetslösheten i de fattiga länderna? Jag anser 

att man inte kan använda samma typ av tänkande som när man skapade problemet 

som när man ska lösa det.  

 

Jag tycker att både Sverige och andra länders regeringar både satsa mer på att skapa 

andra alternativ till folk som blir tvungna att prostituera, för att om man ökar 

alternativen för fattiga människor slipper de prostituera sig och då minskar utbudet 

drastiskt, och efter det minskar också efterfrågan.  Sedan måste det ju finnas en 

anledning att en helt vanlig man går och köper sex, och det anser jag måste 

undersökas. Genom att börja med att försöka lösa dessa problem kan man gradvis 

minska det tror jag.  

 

/Ludvig 
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Det jag har hört är att i vissa länder så brukar man ”transportera” folk till andra länder 

för att sälja de eller få de att jobba som ’’horor’’ eller ’’tigga’’. 

Det mesta människor som går med på sånt är de som är fattiga och vill bara jobba så 

kommer fram en främling person och säger till att han kan skicka de till Sverige t.ex. 

och så går de människorna med på det för de vill leva och de vill jobba då skickas de till 

Sverige säger vi och tvingas antigen tigga eller bli en hora som köps av olika män varje 

dag…fast det personerna är så klart ej medvetna om att de ska hända de sådär eller att 

det va det jobbet som de skulle få jobba med.  

 

Vi som människor har en fel sida och det är att vi dömer folk utan att höra vad de har 

gått igenom så när man ser en tjej sitter och tigger t.ex. då tänker vi varför jobbar hon 

inte istället men kan faktiskt fixa jobb men hon kanske är tvungen att göra det. 

Konsekvenserna blir att det kan bli mer sånt ifall samhället visar inte att alla 

människor är lika värda och alla måste ha tillgångar för att kunna leva bättre varje 

person har gott igenom nånting som har gjort den till den man är jag tycker att 

fattigdomen är den största problematiken. 

 

Folk är inte dumma för att kunna lita på en främling men fattigdomen tvingar dem att 

ta den chansen de får.  

 

/Ghurfraan 
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Enligt mig, är prostitution ett av de största problem i dagens samhälle. Vi lever i ett 

ganska bestialiskt samhälle, med tanken att många kvinnor blir hotade och tvingade 

till prostitution. Prostitution är inte jobb, det är en kräkning mot de mänskliga 

rättigheterna. Som kvinna, tror jag inte att det är ett drömjobb som massa kvinnor vill 

ha, däremot är det ett jobb som sänker kvinnornas värde. Samhället driver kvinnorna 

till prostitution på grund av olika saker.  Det kan vara på grund av deras ekonomiska 

situation, alltså fattigdom eller att de blir lurade av någon som befordrar unga tjejer 

eller kvinnor till prostitution. En annan orsak som förstärker prostitutionen är att 

kvinnorna har blivit sårade och vill glömma en känslig situation eller vill få 

uppmärksamhet av män och detta kan vara ett sätt som förstärker deras 

självförtroende.  

 

Det finns oerhört många orsaker som leder till prostitution. Vår uppfattning är att det 

mest är kvinnor som prostituera sig. Män är ofta de som köper sex.  Även om vi lever i 

år 2013 finns det fortfarande diskriminering, brott mot mänskliga rättigheter, förtryck, 

våldsamma situationer och massa andra obehagliga problem. Frågan är vem som 

drabbas. Svaret är ganska tydligt, det är kvinnorna. Det kan kanske relateras till ett 

historiskt perspektiv. Kvinnorna har alltid varit nedtryckta och har inte kunnat 

förvekliga sina drömmar. Idag kan kvinnorna förvekliga sina drömmar men de är 

utsätta för sexuella trakasserier. Genom att inse hur samhället är uppbyggd på de olika 

fördomarna som existerar, blir jag frustrerad och nervös för kvinnornas framtid. I de 

demokratiska synpunkterna ingår jämlikhet men prostitutionen är det något som 

sänker alla värderingar, etik och moral för kvinnor. Kvinnor måste bli mer 

engagerande och kämpa för sina rättigheter. Samhället måste informera sina 

medborgare om de olika problematiska situationer och sätta ett stop till diskriminering 

och andra obehagliga belägenheter som en kvinna kan bli utsatt. Staten måste skaffa 

laga som skyndar mer kvinnorsrättigheter.  

 

/Barbara 


