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Jörgen och Hans bedövar
Sedan säljer de sig till

BOR SJÄLVA
Bröderna Jörgen,
15, och Hans, 18,
hyr ett litet kyffe i en
sliten förort i utkanten av storstaden.
Förmiddagarna brukar pojkarna ägna
sig åt att se på tv eller läsa veckotidningar, alltmedan
ångesten stiger.

● Fortsättning från förra sidan
betar mot sexuellt utnyttjande av minderåriga
uppskattar att antalet pojkar kan räknas i tiotusental.
Störst är pojkprostitutionen i Hamburg
och Berlin, men trafiken är också livlig i miljonstäder som Frankfurt, Köln, München,
Wien, Amsterdam och Zürich. I alla dessa
städer finns gator dit homosexuella sexköpare vet att de kan komma i kontakt med unga
pojkar som säljer sig. I de flesta av städerna
finns också barer för pojkprostitution. Internet är också en stor marknad.
Alla pojkarna kommer från trasiga och fattiga hem. De har rymt och tar sig nu fram själva i
storstaden. En stor grupp av pojkarna kommer
ursprungligen från Östeuropa och har plockats
upp av traffickingligor och smugglats till EU för
att utnyttjas.
■■■

ör första gången på många år är Sabina i en
trygg och säker hemmiljö. I säkerhetshuset, någonstans i Belgien, har hon fått en
egen säng och nya kläder och hon har fått vänner.
Flickan lyssnar uppmärksamt utan att förstå
när Miranda, en av socialarbetarna som arbetar
i huset, berättar om vad flickan har varit med
om. Sabina kan bara sitt eget modersmål.

F

Tv-kamera bevakar entrén

Jag skäms
för det jag
gör. Speciellt
när det är
gamla gubbar som är
torskar. Då
är det så
vidrigt att
jag måste
blunda

Från världen där utanför hörs ett svagt sus av
trafiken. Här inne i säkerhetshuset är det lugnt
och stilla. Fönstren är tillbommade och blockerade med stål. En tv-kamera bevakar entrén.
Socialarbetarna som arbetar här har mött
hundratals barn, oftast flickor, som blivit hänsynslöst utnyttjade och inget förvånar dem längre. Inte ens Sabinas förskräckliga levnadsöde.
I säkerhetshuset finns tolv platser, samtliga
ockuperade av flickor och unga kvinnor.
Sabinas kropp har börjat återhämta sig. Läkarna som undersökt henne tror också att hennes höft ska kunna bli helt återställd om den
opereras.
Att läka hennes själ kommer däremot att ta
lång tid, om det överhuvudtaget är möjligt.
■■■

G

erald Strecker är tysk socialarbetare på en
av de åtta organisationer i EU som arbetar
med att försöka hjälpa fattiga och utnyttja-

POJKARNA VÄNTAR PÅ SEXKUNDER Jörgen har varit prostituerad sedan han var 13 år. Oftast träffar han sina kunder på gatan. Han brukar också hänga
de pojkar att finna en väg bort från prostitution.
Liksom de flesta av dem som arbetar på de åtta hjälporganisationer som finns i de tysktalande delarna av EU är han själv homosexuell. På
så sätt kan han röra sig lättare i de miljöer där
pojkprostitutionen äger rum.
Enligt organisationernas statistik har pojkprostitutionen vuxit enormt de senaste åren
som en följd av Östeuropas ekonomiska sammanbrott.
– Det är inte ovanligt att pojkarna inte är mer

än tolv år när de för första gången blir sexuellt
utnyttjade, säger Gerald Strecker.

”De måste betala med sex”
– Vanligtvis brukar det vara fattiga pojkar
som är på rymmen som dras in i det här första
gången genom att pedofiler tar kontakt med
dem på järnvägsstationer eller varuhus. Pedofilerna ger pojkarna tak över huvudet och en
säng. De får presenter, leka med datorer och
god mat. Men de måste betala med sex.

I den tysktalande delen av EU finns tusentals minderåriga pojkar som

