FAKTA OM GLOBAL SEXUELL EXPLOATERING – NEPAL

Trafficking
Nepal och Bangladesh är länderna i södra Asien där trafficking och handel med barn
förekommer mest. Handeln med flickor från Nepal till Indien för prostitution är
förmodligen den mest omfattande "slavtrafiken" i sitt slag i världen.
I Nepal har handeln blivit en mycket lönsam och lukrativ verksamhet även med lokala
politiska kopplingar. Nepalesiska, bangladeshiska och pakistanska kvinnor smugglas till
Indien, och genom Indien vidare till gamla Östeuropa och Saudiarabien.
Fler än 9 000 flickor från Nepal och Indien faller årligen offer för människohandel och
hamnar i träldom i Indien och Pakistan, ofta med samtycke eller i samarbete med lokala
statliga tjänstemän
Varje år säljs runt 10 000 nepalesiska flickor, de flesta mellan nio och sexton års ålder,
till bordeller i Indien. 7 000 nepalesiska kvinnor och flickor är offer för människohandel
för prostitution i Asien och Stillahavsområdet enligt CATW - Asia Pacific 5 000
nepalesiska kvinnor smugglas in i Indien varje år. Mer än 200 000 nepalesiska flickor
arbetar inom indisk sexhandel.
Nepalesiska kvinnor som smugglas som prostituerade in i skuldslaveri i Indiens
sexindustri tvingas arbeta längre och tvingas dagligen att tar emot fler kunder än lokala
kvinnor. Hong Kong är den näst största marknaden för människohandeln med
nepalesiska kvinnor.

Metoder och tekniker av människosmugglare
I Nepal är Indien, Bangladesh och Sri Lanka där barnäktenskap accepteras, anses detta
vara den bästa metoden för att skaffa flickor till prostitution.
Föräldrar säljer sina döttrar och makar bli av med sina unga oönskade fruar för US $ 200
till $ 600. Beroende på hennes skönhet, kan en flicka kosta allt från priset på en mindre
vattenbuffel, till något mer än en videobandspelare.
Säljare på landsbygden, mäklare och även familjemedlemmar säljer flickor. Men säljer
sina fruar till bordeller.
I Nepal fanns och finns fortfarande ett system som kallas "deukis", där rika barnlösa
familjer köper flickor från fattiga familjer på landsbygden och erbjuder dem till templen
som om de vore deras egna. Alla dessa flickor tvingas till prostitution.
Varje år smugglas mellan 5 000 till 7 000 nepalesiska flickor smugglas in i Red Light
distrikten i indiska städer. Många av flickorna är knappt 9 eller 10 år gamla. 200 000 till
drygt 250 000 nepalesiska kvinnor och flickor arbetar redan i indiska bordeller. Flickorna
säljs av fattiga föräldrar, luras in i bedrägliga äktenskap, eller lovas sysselsättning i
städerna. Vid ankomsten blir de inlåsta i dagar, slagna och brända med cigaretter tills de
har lärt sig att betjäna upp till 25 kunder om dagen.
Vissa flickor går igenom en form av "utbildning" innan de hamnar i prostitution, vilket
kan inkludera konstant exponering för pornografiska filmer, handledning i hur man agera
när kunder "vill se" upprepade våldtäkter.
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Handeln med kvinnor och flickor underlättas av den 1 740 mil långa öppna gränsen
mellan Indien och Nepal. Handeln med nepalesiska kvinnor och flickor är mindre riskfyllt
än smuggling av narkotika och elektronisk utrustning till Indien.
Handlarna leder större grupper av flickor utan problem eller hot om poliskontroller över
gränsen. Försäljningssystemet inom - pimp-polis - samarbetet gör det ännu smidigare.
Poliser betalas av bordellägare för att titta bort eller ignorera den pågående
människohandeln.
Flickor får inte lämna bordellerna tills de har betalat tillbaka sin skuld och då är de ofta
sjuka, smittade av HIV och/eller tuberkulos, och har ofta egna barn. Områden som
föredras av människosmugglare för att skaffa kvinnor och flickor är isolerade distrikt som
Sindhupalchow, Makwanpur, Dhading och Khavre i Nepal där befolkningen till stor del är
analfabeter.

Hälsa
Nepalesiska flickor smugglas och säljs till prostitution i Indien, blir övergivna när de blir
smittade med hiv. Av 218 nepalesiska flickor som räddades i februari 2009 under en
polisrazzia i Mumbai/Indien var mellan 60-70% hiv-positiva.

NGO/Non governmental organisation) aktioner
Exploatering av nepalesiska kvinnor och flickor tar aldrig slut. "Så länge de finns
möjlighet att tjäna snabba pengar i denna verksamhet, är det svårt med arbetet att
förhindra verksamheten. Men visst kan vi försöka. Dess omfattning kan minskas”, säger
Durga Ghimire, ordförande i en påtryckningsgrupp av 98 samarbetsorganisationer mot
människohandel. Hon anser att den alarmerande låga läskunnigheten bland kvinnor
tillsammans med traditionellt låg status bland flickebarn i Nepal måste åtgärdas för att
lösa problemet. Gauri Pradhan, socialarbetare i Nepal Concerned Centre (CWIN)
understryker behovet av samarbete mellan regeringarna i Nepal och Indien i denna
fråga.
Det finns flera härbärgen som drivs av olika enskilda organisationer i Nepal som arbetar
mot människohandel och för rehabilitering av flickor som lyckas fly eller räddas från
indiska bordeller. Det är inget lätt arbete. Anhöriga eller familjer till räddade flickor vill i
allmänhet inte ha dessa tillbaka och Nepals regering är allvarligt oroad över spridningen
av hiv, eftersom många av de räddade offren har smittats med hiv under sin
skavliknande tillvaro i Indien.
"The Selling of Innocents" en med Emmy-priset belönad dokumentär som berättar
historier om befriade nepalesiska barn av filmaren, Ruchira Gupta, menar att endast total
eliminering av sexuell exploatering är det enda sättet att stoppa denna mänskliga
tragedi.

Källa (CATW - Asia Pacific, kvinnohandel och prostitution i Asien och Stillahavsområdet)
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