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Det var fruktansvärt 
att känna att någon 
tog på min kropp fast 
jag avskydde det

På nattklubbarna i Cheb i väs-
tra Tjeckien hamnar många 
flickor som blivit offer för traf-
ficking. Staden har blivit en 
port till väst för flickor från öst. 
Men bland stadens romska 
befolkning finns också en sed-
vänja att bjuda ut sina egna 
döttrar och barn till prostitu-
tion.
    Veronika var 17 år då hon 
sjäv valde hon att prostituera 
sig, för att kunna skaffa peng-
ar till mat till småsyskonen.

Veronica bor med sin yngste son ut-
anför Cheb på ett hem för ungdomar 
som hamnat snett. Hon slår sig ner 
i soffan och tittar blygt upp. Något i 
de stora, mörka ögonen avslöjar att 
situationen är lite skrämmande. Men 
hon har bestämt sig, hon vill berätta 
hur hon för sina syskons skull valde 
att prostituera sig.

 Veronika begär inte mycket av li-
vet. Hon drömmer om att få leva ett 
helt vanligt liv.

– Jag skulle vilja ha ett jobb och bo 
i en lägenhet tillsammans med min 
pojkvän och våra två pojkar, säger 
hon.

Idag är Veronika 23 år. Hon lär sig 
att få struktur på en vanlig vardag 
med saker som klädtvätt och matlag-
ning. Sen söker hon efter ett jobb, vil-
ket jobb som helst egentligen.

Barndomen minns Veronika med 
smärta. Det är svårt att tala om den. 
Hon ser först ner i golvet innan hon 
börjar beskriva.

– Jag gillar inte att tänka på hur 
det var. Jag bodde på barnhem i ett 
år. Resten av tiden bodde jag hemma 
med min familj, men min pappa 
drack så mycket och han tog droger 
säger Veronika.

Hon jämför med hur hennes vän-
ner hade det.

– De hade det bra i sina familjer, 
det var bara vi som var annorlunda. 
Vi hade det inte alls bra. 

Veronikas pappa tog inget ansvar så 
Veronika var den som fick vara vuxen 

Veronica sålde sin kropp 
– behövde mat till småsyskonen

Långt från mediabruset kämpar Europas små länder med 
problem som prostitution, rasism, höga aborttal och fat-
tigdom.  
    Denna vecka besöker Inblick Cheb i Tjeckien som har 
blivit en stad av prostitution, trafficking och pedofili.

Det glömda Europa       del 3 – TJECKIEN

– Jag hatade det, säger Veronika 
och hon visar med hela sitt kropps-
pråk att det var vämjeligt.

– Det var fruktansvärt att känna 
att någon tog på min kropp fast jag 
avskydde det.

Till slut blev det för mycket. Vero-
nika hittade ett annat sätt att få ihop 
pengar till mat.

– Jag kom på att det var bättre att 
stjäla istället, säger hon.

När Veronika tänker tillbaka på 
hallikarna och de män som köpte 
hennes kropp kan hon ändå se bort-
om sin egen avsky.

– Jag tror inte de var glada heller, 
de såg inte alls glada ut. Det måste 
har varit något fel i deras själ. 

Hallikarna var beroende av alko-

hol och droger, och de tjejer Veroni-
ka kände som prostituerade sig gick 
också på droger. Veronika prövade, 
men bestämde sig för att det inte var 
något för henne.

 – Jag såg vad som hände min 
bästa vän när hon tog droger så jag 
ville inte. När man har barn och tar 
droger blir det inte bra. 

Veronikas yngste son bor med 
henne nu, och när pojkvännen bevisar 
att han kan leva utan droger kan den 
äldste sonen också få komma till dem. 

Veronikas måsyskon har det 
mycket bättre idag. Två av dem bor 
fortfarande hemma, men nu har de-
ras pappa tagit itu med sitt missbruk 
och tar hand om dem.

ElisabEth landin

i familjen. 17 år gammal fattade Ve-
ronika ett drastiskt beslut. Det fanns 
inga pengar till mat och hennes fyra 
yngre syskon var så hungriga. Hon 
kände sig tvungen att skaffa pengar. 

Genom kompisens tyske pojkvän 
fick hon kontakt med en tysk man 
som hjälpte henne ut i prostitution. 
Det var inget lätt liv.

Veronika är en av få kvinnor som tagit sig ur prostitution. Nu bor hon på ett ungdomshem tillsammans med sonen Honzik.      foto: E.landin

Cathrin Schauer har arbetat i 
19 år för att hjälpa prostituera-
de i Cheb i Tjeckien. Hon upp-
lever att situationen har blivit 
allt värre.
  – Sexköpare kan göra sådant 
med dessa flickor som i vilket 
annat sammanhang som helst 
skulle klassats som misshan-
del. Det har inte längre med 
sex att göra, men sexualitet 
har blivit en Gud, säger hon.

I Tjeckien är det lagligt med prosti-
tution, men inte med koppleri eller 

att driva bordell. Trots det beräknar 
myndigheterna att det finns om-
kring 900 bordeller i landet, och up-
pemot 25 000 prostituerade.

2004 dömdes regeringsmän för 
medhjälp till trafficking och envisa 
rykten gör gällande att gränspolisen 
inte har problem med att se mellan 
fingrarna om de får lite ekonomisk 
ersättning.

Mycket av prostitutionen finns vid 
landets gränser. Till Cheb som ligger 
på gränsen till Tyskland, kommer 
många tyska sexköpare och prostitu-
tionen välkänd.

– Jag har ingen exakt siffra på hur 
många prostituerade det finns här i 
Cheb, men kanske femtio. Situatio-
nen har blivit bättre nu, för några år 
sedan var det fler prostituerade ute 
på gatorna här i Cheb, nu är de mer 
i utkanterna, säger Marcela Kopecka 
som är socialchef i Cheb.

Hon uppskattar att 70-80 procent 
av de prostituerade kommer från 
andra länder, som Rumänien och 
Ukraina. 
– Sen är en del prostituerade här från 
Tjeckien också, och många av dem är 
romer, säger hon.

Cathrin Schauer som arbetar för 
den tyska föreningen KARO har en 
helt annan bild på läget i Cheb. Två 
kvällar i veckan är hon och kollegan 
Nicole ute bland de prostituerade på 
gatan och vid bordellerna. Fyra kväl-
lar i veckan serverar de soppa.

– Polisen har rensat upp här i cen-
trum, här får de prostituerade inte 
längre stå, de finns i stadens utkan-
ter. Men 50 prostituerade bara? Nej, 
det är det inte. Det är nog säkert 
tio gånger så många, säger Cathrin 
Schauer.

"Kvinnor lever som slavar"
Socialarbetare slår larm om de prostituerades situation i Tjeckien:
Marcela Kopeck (vänster), socialchef och Cathrin Schauer (höger) från organistaionen KARO har oliks syn på hur problemen med prostitution ser ut i Cheb i Tjeckien. foton: ElisabEth landin
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Ana-Maria, från Rumänien
– Jag tycker att det ska vara lagligt 

med prostitution. Det finns mycket 
prostitution i Rumänien, för det 
finns många fattiga tjejer här. Det är 
också många rumänska tjejer som 
luras till andra länder med hopp 
om arbete som modell eller dansare, 
men istället hamnar i prostitution. 
De flesta försöker fly tillbaka men 
med de hotas och stängs in. Polisen 
jobbar emot det, men…
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Terezie, från Tjeckien
– Vi har problem med prostitution 

i den här regionen. Här möter man 
prostitutionen varje dag. Jag tycker 
inte att prostitution är något bra. Po-
lisen har försökt att göra razzior och 
lösa problemet. 

– Sen finns det organisationer från 
andra länder som jobbar mot det. 
Många av de som köper sex här är 
tyskar, så jag tycker att det är Tysk-
lands problem också. 

fo
to

: E
li

sa
bE

th
 l

a
n

d
in

Ofattbart att tänka sig 
att människor, också 
barn, är sexslavar i så 
civiliserade samhällen 
som våra. Det värsta är 
att det nästan är helt 
accepterat

Föreningen KARO upplever ett 
motstånd från myndigheterna.

– Myndigheterna menar att det är 
vi som är problemet, för vi tar upp 
problemen hela tiden och de vill 
blunda för hur det egentligen är.

KARO har vid flera tillfällen blivit 
hotade av Maffian som är drivkraf-
ten bakom prostitutionen, men nu 
har de vant sig vid deras närvaro.

– De visar ibland var gränserna 
går och vi får hålla oss lite på vår 
kant. Den organiserade brottslighe-
ten innefattar inte bara hallikar och 
kriminella utan också poliser och 
helt vanliga människor, säger Ca-
thrin Schauer.

Misshandel, inte sex
Cathrin Shauer bekräftar att, precis 
som socialchefen säger, är många 
av de kvinnor hon möter från Öst-
europa. 

Hon har svårt att tro att någon 
kvinna frivilligt skulle vilja ha sex 
med tio, femton män varje dag.

– Alla de här kvinnorna har blivit 
tvingade på ett eller annat sätt. En 
del är kidnappade, andra har blivit 
lurade och lovade jobb, så hamnar 
de istället på bordell. Och de som 
prostituerar sig på grund av fat-
tigdom, ja, det är också en form av 
tvång.

En strategi som används för att 
fånga flickor är genom loverboys. 
En man – en loverboy – uppvaktar 
en ung kvinna så att hon blir kär i 
honom. 

– Det uppstår ett relationsberoen-
de. Sen börjar mannen slå och miss-
handla kvinnan och sedan tvingar 
han henne ut i prostitution, säger 
Cathrin Schauer.

Hon menar att så gott som alla 
kvinnor hon träffar har någon form 
av psykiskt problem. De flesta har 
upplevt fysiskt våld, från hallikar el-
ler kunder.

– Nästan ingen av dem kommer 
att kunna leva ett vanligt liv. Även 
om de går i terapi hela livet kommer 
det inte ta dem ut ur de trauman 
som de upplevt. Det går inte att göra 
det som de upplevt ogjort.

Sex med våld är vanligt förekom-

mande och inte sällan går det helt 
över styr.

– Man kan göra praktiskt taget vad 
som helst med de här kvinnorna, 
utom att döda dem. På grund av att 
det handlar om sex har alla normala 
gränser omkullkastats. Men kvin-
norna har blivit så förstörda och ho-
tade att de aldrig kommer att göra en 
anmälan.

– Det är ofattbart att tänka sig att 
människor, också barn, är sexslavar 
i så civiliserade samhällen som våra. 

Hur ser prostitutioner ut i ditt land?Röster från öster

Natalia, från Ryssland
– Vi har problem med prostitu-

tion i Ryssland. Jag är kvinna, jag 
gillar inte att kvinnor säljer sina 
kroppar som om de vore en sak. 
De är objekt, utan människor med 
själ och hjärta. 

– Jag håller inte med om att man 
prostituerar sig för att det är svårt 
att hitta ett annat arbete. Det måste 
vara något annat som får dem att 
göra det.

Det värsta är att det nästan är helt ac-
cepterat att betala för att plåga kvin-
nor och utnyttja barn.

Företagskultur med bordeller 
Många av sexköparna i Cheb kom-
mer från Tyskland där även bordel-
ler och koppleri är lagligt.

– I Tyskland, är det vanligt att det 
på stora företagsträffar också ingår 
ett besök på bordell, säger Cathrin 
Schauer.

Emellanåt uppmärksammas pro-
blemen kring trafficking i de stora 
tyska tidningarna, men inte mycket 
görs i egentlig mening.

– De tyska tidningarna skrev om 
två kvinnor från Slovakien som hade 
kidnappats. De stod ute på gatan 
och hade ingenstans att ta vägen. Vi 
tog hand om dem, men vi fick ingen 
ekonomisk hjälp alls för det.

Medvetet drogmissbruk
På bara några år har det blivit mycket 
svårare för de prostituerade i Cheb 
att ta sig ur prostitutionen. Metaam-
fetaminet har fått fäste. 

– Metaamfetaminet gör att flick-

orna nästan alltid är ”glada”. De 
blir känslomässigt avtrubbade och 
funderar inte så mycket på sin situa-
tion., säger Cathrin Schauer.

Hon menar att det är ett medve-
tet arbete från maffians sida att me-
taamfetaminet nu florerar.
– De vill förstöra dessa människor 
och deras försvar.

Missbruket gör att de prostituera-
de först måste på behandlingshem. 
Men då krävs också att de har en 
sjukförsäkring som inkluderar den 
kostnaden.

– Det har de oftast inte och det 
finns ingen som vill ta emot de här 
kvinnorna gratis.

Avskaffa slaveriet
Efter nitton år i Cheb är Cathrin 
Schauer lite frustrerad. Hon förstår 
inte hur samhället fortfarande kan 
erkänna att kvinnor och flickor mer 
eller mindre lever som slavar, men 
ändå görs ingenting åt det.

– Det måste bli en reaktion, en så-
dan som när slaveriet avskaffades, 
säger Cathrin Schauer.

ElisabEth landin

Bengt Fiske har sett prostitu-
tionen i Cheb i Tjeckien och på 
andra platser. Han frågar efter 
män som vågar ställa sig upp 
och ta sitt ansvar.
 – Det behövs en militant 
mansrörelse mot det här. Vi 
måste få vara politiskt inkor-
rekta och gå utanför ramarna, 
säger han.

Bengt Fiske visar runt i Cheb, en stad 
på gränsen mot Tyskland som har 
mycket prostitution. Till Cheb kom-
mer unga kvinnor från bland annat 
Rumänien och Bulgarien, kvinnor 
som i de flesta fall blivit lurade in i 
prostitution och trafficking med löf-
ten om arbete och en framtid. 

Bengt Fiske är tillbaka i staden efter 
flera år och ser vissa förändringar.

– För sju år sedan fanns det en pro-
stituerad på den här gatan för var ti-
onde meter. Jag tror att många har 
försvunnit till Tyskland där de tjänar 
med pengar, säger han.

De flesta kvinnor idag finns gömda 
i stadens många sexklubbar, men för-
sta gången Bengt var i Cheb blev han 
erbjuden sex utan att ens behöva gå 
ut ur bilen. En romsk man frågade 
om han ville träffa en kvinna.

– När jag sa nej, berättade han att 
han hade barn också, om jag ville ha 
det istället. Jag blev arg på honom 
och berättade vem jag var. Då tiggde 
han pengar av mig istället.

Barnprostitutionen förekommer 
nästan uteslutande bland romer. 
De romska barnen har generellt en 
mycket tuffare tillvaro. 

– Det är ofta en far eller en bror 
som söker kunder till sin egen dotter 
eller syster, säger Bengt Fiske.

Han blir tydligt upprörd över situ-
tationen.

– Det är omöjligt att ha min iden-
titet som man kvar om jag inte gör 
något åt det. Jag måste ingripa. Jag 
kanske inte kan göra razzia, men jag 
kan anmäla till polisen, säger han.

Obekväma frågor
Just mäns brist på att ta ansvar och 
problemen som det orsakar, har bli-
vit en hjärtefråga för Bengt Fiske. 
Han menar att alla barn är alla mäns 
ansvar.

– Män är fäder även om de inte har 
egna barn. Det är vår uppgift som 
män att beskydda barnen och hjälpa 
dem fram i livet, inte minst de barn 
som har det som svårast, säger han.

– En riktig man kan inte se en ung 
människa gråta på gatan och gå för-
bi, eller se på när en ung människa 
super ihjäl sig. Vi ser dessa ungdo-
mar varje dag och vi kan börja bygga 
relationer med dem. 

Bengt Fiske ser sig inte som en 
idealist, han vill bara släppa fram 
obekväma frågor. 

– Jag gör inget som inte vem som 

helst skulle kunna göra. Jag är ingen 
specialist, och jag vägrar att bli det.
Jag är bara en pappa och en man som 
bryr sig. Jag har bara fört vidare det 
som jag har fått se. Men förloppet är 
alldeles för långsamt, vi behöver att 
fler engagerar sig. 

Köper uppmärksamhet
Bengt målar upp en bild av en flicka 
i farozonen: Hon är tio år och läng-
tar efter att någon ska se henne, men 
ingen har någonsin brytt sig. Hon 
har glasögon och fräknar och ser ut 
som en trist pojke. Till slut ger flick-
an upp sin strävan att få uppmärk-
samhet. 

Några år senare vänder det. Hon 
får kvinnliga former och blir plöts-
ligt väldigt intressant i mäns ögon.

– Hur står hon emot en sådan upp-
märksamhet? Hon har inte en chans. 
När hon säljer sin kropp köper hon 
egentligen den uppmärksamhet hon 
hela tiden saknat. Hon har en kropp 
att erbjuda, men för henne är det 
egentligen inte sex. 

– Pappan var den som hela tiden 
skulle bedyrat att just hon var den 
sötaste i hela världen. Det hade be-
tytt allt.

Wings of Protection
Bengt Fiske har startat nätverket 
Wings of Protection för att skapa 
uppmärksamhet kring olika frå-
gor.

Han arbetade många år för att 
hjälpa missbrukare, prostituerade 
och punkare i Berlin. 2002 kände 
han att han på ett kraftigare sätt ville 
skapa en medvetenhet bland vuxna 
om Europas glömda barn.

Han fick låna sin väns gamla Cess-
na 140 från 1947 och flyger nu runt 
och skapar uppmärksamhet i media 
för olika frågor.

– Vi behöver bli opinionsbildare 
och få de breda lagren av män att 
tänka om. Barnen behöver det.

Bengt Fiske når i egenskap som pi-

Bengt Fiske tillsammans med Therese Fredenwall framför den Cessna 140 han flyger runt 
med för att skapa uppmärksamhet kring Europas glömda barn.    foto: wings of protEction

"Prostitution männens ansvar"

Män som köper sex berövar flickorna deras framtid, menar Bengt Fiske. foto: E. landin

Bengt Fiske vill skapa opinion kring prostitution:

lot också andra plioter som han inte 
tvekar att påverka.

– Jag träffade två piloter som skul-
le flyga till Polen och träffa två nya 
flickor. Jag sa till dem att oavsett vad 
de säger blir de flickorna utnyttjade. 
De berövas sin framtid och förtroen-
det för män. De dör på insidan. 

– I vår tid finns det män i 40- 
60-årsåldern som är som tonåringar 
och som är lika fåfänga som tonårs-
flickor. De har inte bestämt sig och 
tror att de måste ha nya äventyr med 
nya, unga kvinnor.

Närvarande fäder
Bengt menar att barn och flickor 
måste få vara naiva och kunna lita 
på män. 

– De måste få bråka och kramas 
med dem och testa sina känslor 
på dem. De ska få bli smickrade 
på det sätt som bara pappor kan 
smickra. Papporna ska vara deras 
första kärlek och det är de som lär 
flickorna var gränserna går, säger 
Bengt Fiske.

ElisabEth landin

Bengt Fiske.                 foto: ElisabEth landin
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