Trafficking.	
  
Begreppet	
  
Trafficking är det engelska ordet som innefattar en rad av de problem som har
med människor som utför handlingar under tvång. Det svenska ordet
Människohandel är väl bästa översättningen.
Trafficking innefattar följande problem:
ü Sexhandel där fattiga kvinnor tvingas in i prostitution. Även pojkar
drabbas av detta, om ej i samma omfattning. Problemet är globalt och är
lika stort i den rika och fattiga världen.
ü Arbete under tvång. Den som tvingas arbeta för ett par kronor om dagen
är inte fri. Om arbetet är i möbel-, jordbruks- eller sexbranchen spelar
ingen roll. Det kan också handla om Au Pair flickor som jobbar som
husslavar mer eller mindre.
ü Organhandel. Fångar i t ex Kina bestjäls på sina njurar eller andra organ
som säljs vidare till den rika världen.
ü Ren slavhandel, barn säljs, kvinnor och män köps på marknader.
ü Man skulle alltså kunna säga att ni ska arbeta med SLAVERI. Det finns
fortfarande på jordklotet ca 30 miljoner slavar. De finns över hela världen.
I Sverige finns det ca 1300 slavar.
De flesta länder och länders ledare är emot detta. Den fråga som väcker minst
anstöt bland världens ledare är faktiskt sexhandeln. Prostitution är konstigt nog
en fråga som många försvarar med att det ska vara var människas rättighet…..
Ni ska alltså inte i ert arbete vara för eller emot slaveriet. Ni kan välja att
kämpa för ett av underproblemen löses, eller ta ett större grepp på alla frågorna.
Roten till alla, verkligen ALLA, problem inom trafficking är fattigdom. Ingen
människa vill ha det som offren för Trafficking har det!

Länkar	
  och	
  fakta:	
  
•

Det finns en film som heter Lilja 4-ever. Den har verklig bakgrund. I
denna radiodokumentär kan du lyssna på den skakande berättelsen om
det. Det hände i Malmö, Staffanstorp och Burlöv. Det finns en dokumentär
som heter Lilja for Real också.

•

•
•
•

En annan dokumentär som ligger på SIDAS hemsida i några dagar till och
är helt lysande är Not My Life, se den. Den ges ut av organisationen Not
My Life, http://notmylife.org/act-now.
På http://www.globalslaveryindex.org/ kan ni se en suverän översikt över
hur globalt slaveriproblemet är.
Bakom detta index står http://walkfreefoundation.org/
Många många organisationer engagerar sig i frågan. Amnesty
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/trafficking/ t ex.

Goda	
  råd.	
  
•
•

•

Inget land tycker att Trafficking är bra. Alla länder har problem med det.
Är ni fattiga vill ni ha hjälp. Var så konkreta som möjligt i vad det är ni
vill ha hjälp med. Bygga skolor? Fler poliser som ska gripa hallickar?
Minimilöner?
Är ni rika vill ni hjälpa, men ni vill gärna lösa frågan utom era länders
gränser. Ni vill inte att FN ska bestämma lönerna i era länder. Ni vill inte
att FN ska bestämma över er lagstiftning.

