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– Många barn i Thailand
säljs av fattiga föräldrar
som inte har råd att ta
hand om dem och tving-
as in i sexhandel, säger
Anna Andersson i Umeå.

Hon vill väcka debatt i
frågan och ordnar ”ho-
mepartyn” där hon säl-
jer hantverk som räd-
dade flickor tillverkat.

Anna Andersson talar om
slavhandel när hon be-
skriver den verklighet
som många barn, främst
flickor, i Thailand, tving-
as in i. 

De säljs för några hun-
dralappar av föräldrarna

som tror att flickorna ska
bli hembiträden.

– I stället blir de inlåsta
i skrubbar eller på vindar,
så att ingen ska märka att
de finns. De blir miss-
handlade och våldtagna
tills de resignerar och slu-
tar protestera, sedan är de
redo att kastas in i prosti-
tution, säger hon.

Sedan blir flickorna,
som ofta bara är tio till
fjorton år, sexslavar och
våldtagna av kanske fem-
ton män per natt.

Svensk sexturism
Prostitutionen av små-
flickor handlar i grunden
om otroligt fattiga män-

niskor. Den finns i hela
världen, men Anna har
engagerat sig i den som
sker i Thailand, därför att
det är många svenska sex-
turisters resmål.

Hon säger att det inte
spelar någon roll att sven-
skarna ser den minst stö-
rande delen av prostitu-
tionen – vackra flickor i
baren – för de stöttar sam-
tidigt exploateringen.

– Det är kanske inte så
vanligt att svenskar för-
griper sig på de sönder-
slagna flickorna, men de
legitimerar systemet.

Anna har varit engage-
rad i frågan i många år,
men inte vetat vad hon

ska ta sig till, utan försökt
hålla det ifrån sig. 

– Men så råkade jag hit-
ta två organisationer som
jag nu engagerar mig i.

Två organisationer
Den ena organisationen,
DEPDC, jobbar förebyg-
gande i Thailand så att
flickor inte ska hamna i
prostitution. Den andra,
Made by survivors, arbe-
tar i flera länder med att
hjälpa fritagna flickor till-
baka till ett värdigt liv. 

– De har skyddsboen-
den och flickorna får lära
sig ett hantverk som de
förhoppningsvis ska kun-
na försörja sig på.

Anna har tagit hem en
del produkter som hon nu
säljer via homepartyn dit
hon bjuder hem männis-
kor hon kommer i kontakt
med. Hon har haft tre träf-
far och ska ha det fjärde i
morgon kväll.

Hon berättar om Youtu-
be-klippet ”From hell to
heaven Made By Survi-
vors” som hon brukar vi-
sa på träffarna, där orga-
nisationen visar den enor-
ma livsglädjen som flick-
orna har, trots deras bak-
grund. 

– Det visar att förän-
dring är möjlig.
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Jobbar mot sexslaveriet
Anna Andersson vill väcka debatt om prostitutionen i Asien

HANTVERK. Anna Andersson har tagit hem ett urval hantverksprodukter som hon säljer för att stödja arbetet mot prostitution i Thailand. De vackra produkterna har tillverkats av
barn som räddats från sexslaveriet. FOTO: ABEBE ASRES

Fakta

Namn: Anna Andersson
Ålder: 47 år
Gör: Läkare på njurmedicin vid
Norrlands universitetssjukhus
Familj: Två barn, Simon, 19 år
som flyttat hemifrån, och Re-
becka, 17 år.
Fritid: Engagerad i arbetet mot
prostitution i Thailand, i kyrkan
och gospelkören Rejoice
Stöder organisationerna:
✔ DEPDC, Development and
education programme for
daughters and communities
centre.
✔ Made by survivors: www.ma-
debysurvivors.com
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Världen runt Dagens namn TänkvärtSudoku
KRISENS SPRÅK. En ita-
liensk parlamentsle-
damot protesterade
mot vad han kallade
”det fransk-tyska di-
rektoratet som hotar
att ta över Italien” ef-
ter Silvio Berlusconis
avgång. ”Madame la
presidente” öppnade
ledamoten från hö-
gernationalistiska Le-
ga Nord anförandet,
innan talmannen Ro-
sy Bindi påminde om
att ”i det här parla-
mentet måste du tala
italienska”. 

TT-AFP

EMIL är en
svensk form
för fran-
skans Émile.
Betydelsen
är den fliti-
ga, den ivri-
ga, den ihär-
diga.  
I dag heter
runt 39 000
Emil, av des-
sa har omkring 19 800 det
som tilltalsnamn.
EMILIA är en feminin form
för Emil. I dag finns det cir-
ka 17 200 Emilia i Sverige,
av dessa har omkring 5 800
det som tilltalsnamn.

Skidåkaren
Emil 
Jönsson

Så här går det
till: Fyll i de tom-
ma rutorna så att
alla siffror från 1–9
finns med i varje
vågrät och lodrät
rad, och i varje låda
med 9 rutor. Inga
siffror ska summe-
ras.

” Det finns ett sätt att lösa samt-
liga ekonomiska problem: att göra

självgodheten skattepliktig.
Jacques Tati
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