
 

Poonams seger över människohandlaren

Poonam Thapa hade en dröm om att flytta till 
Indien. Istället såldes hon till en bordell och 
tvingades leva som sexslav. Nu hjälper hon andra 
barn som har haft en lika grym barndom som 
hon själv – genom att ta strid mot slavhandeln.
 
Som de flesta berättelser om tjugohundratalets sex-
slavar börjar även den om 14-åriga Poonam Thapa 
med en flicka och en lögn.
 – Du lurade mig att rymma och lovade att vi 
skulle gifta oss, skriker hon till den något äldre man-
nen som trycks ner på en bänk inne på Maiti Nepal, 
dvs ECPAT i Nepal, i huvudstaden Katmandu.
 – Du har förstört mitt liv, du har förstört allt, 
skriker hon fram så att hela kroppen skakar.
 Den några år äldre mannen på bänken följer le-
ende hennes raseriutbrott. Poonam kände igenom 
honom av en slump för en vecka sedan när han be-
sökte Maiti Nepal för att leta efter sin försvunna fru. 
Hon vågade inte säga något till föreståndarna innan 
han hade gått. När de fick höra att Poonam känt 
igen mannen som sålde henne, lurade de honom att 
komma tillbaka. Men han slår ifrån sig när han inser 

att han gått i fällan.
 – Jag har aldrig sett den här kvinnan i hela mitt 
liv. Jag har aldrig varit i Indien, säger han. Längre 
hinner han inte innan Poonam Thapa exploderar.
 – Jag vet vad din far heter, jag vet att han är blind 
på ett öga, jag vet vad dina systrar heter, var du bor 
och vem du är, så ljug inte för mig.
 Föreståndaren för Maiti Nepal, Anuradha Koirala 
avbryter grälet, ringer polisen, och ber sedan Poo-
nam berätta allt från början.
…………
Livet på bordellen var indelat i skift. Klockan fem 
på morgonen började dagen med mat och smink. 
På förmiddagen var det glest mellan besöken men 
framåt kvällen blev det mer intensivt. Ryktet hade 
gått om att bordellen fått in en ny nepalesisk tjej och 
kunderna var många. I Indien finns en myt om att 
den som har sex med en ung oskuld, blir fri från sin 
HIV-smitta. 
 Men Poonam vägrade att låta någon av männen 
ta på henne. Hon grät, skrek, sparkade och bet sina 
angripare. Men inget hjälpte. Hon blev fasthållen 
och nästan kvävd tills hon gav med sig. Vägrade hon 
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göra som de sa piskade de henne med elkablar eller 
brände med cigaretter. 
 Under ett dygn tog Poonam emot omkring tio till 
femton män. Söndagarna var värst. Varje dag funde-
rade hon på hur hon skulle kunna fly. Men när hon 
tog mod till sig och försökte, fångades hon in. 
 Efter tio månader på bordellen vaknade hon av 
högljudda röster. Hon kunde se att indiska poliser 
stormade in. De hade fått ett tips om att det fanns 
barn på bordellen. När de hittade Poonam tog de 
henne med sig till Maiti Nepal i Nepal.
………
Den misstänkte mannen trycks ner på bänken inne 
på Maiti Nepals kontor. Poonam Thapa står först 
tyst en lång stund innan hon återigen pekar ut man-
nen.
 Polisen spänner ögonen i den misstänkte män-
niskohandlaren, som plötsligt slår ut med händerna 
och erkänner.
 – Ja, ja, jag sålde Poonam för 40 000 indiska ru-
pies, (cirka 10 000 kronor) men det var första och 
sista gången!
 Det blir knäpptyst i rummet. 
 Ska man förlita sig på Nepals senaste lag, ”Hu-
man Trafficking Act” riskerar han nu 20 år i fängelse 
och kan komma att betala fem årslöner i böter till 
Poonam. Döms han blir han det 124:e fallet i år. En 
spillra av det verkliga antalet. Men enligt poliskom-
missarien är striden mot människohandlarna inget de 
kan bedriva själva, det är en fråga för hela nationen.

 – Så länge det finns människor som är beredda att 
sälja människor är det svårt för oss poliser att gripa 
in. Vi kommer alltid för sent.
 Polisen tycker att Poonam som vittnat mot sin 
förövare är oerhört modig.
 – Överlevaren Poonams historia är det avgörande. 
Tvekar hon det minsta är det svårt att få någon 
fälld, säger poliskommissarien, vänder på klacken 
och leder ut människohandlaren mot den väntande 
fångtransporten.
 Trots att Poonam är upprörd ser framtiden nu ljus 
ut. Hos Maiti Nepal får hon och de andra överle-
varna yrkesutbildning och jobb så att hon kan tjäna 
egna pengar, bli självförsörjande och hjälpa andra 
barn. Hon är sedan ett år medlem i juryn för World 
Children Prize, som varje år delar ut ett pris till årets 
barnrättshjälte. Maiti Nepal fick detta pris, som 
delades ut i Sverige, år 2002.
 Under resten av hennes liv kommer hon komma 
ihåg den här dagen.
 När polisen leder bort mannen som sålde henne 
känner hon ett stort lugn och kan gå vidare i livet.
 – Han sålde mig till ett helvete. Jag är glad över 
att han ska få sitt straff, säger Poonam Thapa med 
gråt i rösten.

Martin Schibbye, frilansjournalist
Jonas Gratzer, frilansfotograf

FAKTA: Maiti Nepal (ECPAT i Nepal) är en organisation som bekämpar sexhandeln i Nepal. Organisationen 
grundades i Katmandu 1993 av Anuradha Koirala. På organisationens rehabiliteringscenter i Katmandu 
bor cirka 250 barn och kvinnor som blivit fritagna från bordeller i Indien. Varje år räddar organisationen 
cirka 1 000 flickor som blivit våldtagna, misshandlade, utslängda och sålda. Flickorna får också hjälp att 
försöka starta ett nytt liv, och utbildas bland annat till vakter på gränsen mellan Nepal och Indien för  
att stoppa fortsatt människohandel.
    Handeln med människor är svår att kartlägga men ILO (International Labour Organization)  
bedömer att cirka 12 000 nepalesiska flickor säljs till bordeller varje år. UNICEF uppskattar att cirka  
200 000 nepalesiska flickor i dag utnyttjas i den indiska sexindustrin. Många av dem är under 16 år.
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