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Prostitution  
 
Ingen människa växer upp och drömmer att en dag sälja sin kropp. Prostitution är inget man 
väljer självmant och inget yrke man strävar efter. Tyvärr är det dock många barn och unga 
kvinnor som på grund av olika omständigheter tvingas arbeta som prostituerad.  
 
Idag är bordeller lagliga i en fjärdedel av alla länder i Europa, enligt Ekots kartläggning av 39 
europeiska länder (Maria Repitsch, 2017). I Österrike, tillsammans med 8 andra europeiska 
länder, är bordeller tillåtna. Förutom Österrike, är fem andra nationer EU-länder (Grekland, 
Nederländerna, delar av Spanien, Tjeckien och Tyskland). Trots detta pågår olaglig 
bordellverksamhet. Den österrikiska polisen finner ibland vid sidan om den lagliga 
bordellverksamheten olaglig aktivitet på massagalonger och liknande. För prostituerade är 
åldersgränsen 18 år men det förekommer att  polisen hittar yngre flickor. Många använder 
sig av förfalskade ID-handlingar som visar att de är äldre än vad de egentligen är.  
 
Inom prostitution är många av dessa tjejer tvingade till att utföra sexuella handlingar mot sin 
egen vilja. Människohandel förekommer i många av Europas länder, där unga vackra tjejer 
jagas av människohandlare som de kan sälja vidare till olika bordeller. De blir misshandlade 
och pressas till sitt arbete ofrivilligt.  
 
I Sverige är sexuella köp olagligt. Det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster började 
gälla 1 januari 1999. Sverige blev då det första landet i världen att kriminalisera köp, men 
däremot inte försäljning av sex (Justitiedepartementet, 2016). Det internationella intresset 
kring den svenska modellen är och har varit stort genom åren. Många delegationer har rest 
till Sverige för att lära sig mer om den svenska lagen, samtidigt har flera länder som Island, 
Norge, Nordirland, Kanada, Frankrike, Irland och Israel redan tillämpat lagen.  
 
Sex- och könshandel har pågått i många år. Det sägs att prostitution är världens äldsta yrke. 
Sexuellt utnyttjande och övergrepp mot kvinnor och barn har försiggått genom historien. 
Könshandeln är idag en av världens mest lönsamma industrier. Där medräknas bland annat 
gatuprostitution, bordeller, “massageinstitut”, striptease, människohandel för sexuella 
ändamål, sexklubbar, telefonsex, barn- och vuxenpornografi, postorderfruar och 
prostitutionsturism (Gerda Christenson, 2013). 
 
Prostitution rör sig i regel kring ekonomisk ersättning men även andra typer av ersättningar 
som droger, varor, beroende och andra tjänster (Nationalencyklopedin). Prostitution är ett 
sammansatt begrepp som kan bestå av allt från sexuella tjänster som är ömsesidiga till 
betaltjänster och tjänster präglade av tvång och utnyttjanden. I de flesta fall är män köpare 
och kvinnor säljare. Prostitution kan delas in i olika typer: gatuprostitution, dold 
prostitution/inomhusprostitution, internetprostitution och virtuell prostitution. 
Gatuprostitution innebär att aktörerna möts i offentliga fysiska miljöer. Dold prostitution är att 
aktörerna möts i privata miljöer. Internetprostitution betyder att aktörerna tar kontakt med 
varandra via webbsidor, chattar och sedan möts fysiskt. Den virtuella prostitutionen är 
sexköp som sker online via webbkamera utan fysiskt möte.  
 
 
 

 



Tyvärr begås många brott mot barns rättigheter. Det händer i hela världen och på platser 
som barn bör känna sig trygga och säkra. Enligt UNICEF utnyttjas nio av tio flickor sexuellt 
av någon de känner. De uppskattar att 120 miljoner flickor under 20 år har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp (UNICEF, 2019). Barn som blir offer för människohandlare behandlas 
som produkter som kan säljas, köpas och utnyttjas för att tjäna pengar. Många fråntas sina 
identitetshandlingar, blir inlåsta och saknar kontakt med samhället.  
 
Jag ser inte prostitution som ett jobb och jag kan inte förstå dem som tycker något annat. 
Jag har en fråga till er som inte håller med mig, finns det andra jobb där man får betalt för att 
bli våldtagen och misshandlad ?  
 
Min syn på prostitution är förskräcklig samt tragisk. Bara tanken får mig att rysa när jag 
mentalt försöker sätta mig in i den situationen. Jag ser det som en våldtäkt där kroppen 
utsätts ofrivilligt även om vissa får betalt så är det inget man själv hade valt. Det tär i hjärtat 
att veta att minderåriga utsätts för det dagligen. Barn som inte kan försvara sig eller få 
chansen att få välja och ta egna beslut.  
 
Diskriminering och fattigdom är oftast grunden till att människor hamnar i prostitution. 
Personerna som befinner sig i den här svåra situationen är ofta längst ner på 
samhällsstegen och saknar samhällets skydd och stöd.Jag önskar att samhället var mer 
involverad och erbjöd mer jobbmöjligheter samt utbildningar åt människor som har det svårt. 
Mer alternativen för att prostitution inte ska vara den enda vägen ut.  
 
Slutligen bör vi kämpa för en värld där människor kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter, fria 
från prostitution, fattigdom och förtryck. Att arbeta för en värld där ingen ska behöva sälja 
sex för att de saknar andra möjligheter till försörjning. Världen ser dock inte ut så i dag och 
tyvärr finns det många människor som försörjer sig och sina familjer genom att sälja sexuella 
tjänster och därmed utsätts för allvarliga människorättskränkningar.  
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