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Poonam
satte dit människo
handlaren
När Poonam Thapa 
från Nepal träffade 
en äldre kille lurade 
han henne och sålde 
henne till en bor-
dell i Indien. Idag är 
Poonam fri och med 
i World’s Children’s 
Prize barnjury. Nyli-
gen kunde hon sätta 
dit killen som sålt 
henne och han greps 
av polisen.

Poonam kände igen man-
nen när han för en vecka 
sedan besökte Maitis center 
för att leta efter sin försvunna 
fru. Hon vågade inte säga 
något innan han hade gått. 
Men när Poonam berättade 
att han var killen som sålde 
henne, lurades han att kom-
ma tillbaka.

– Du lurade mig att rymma 
och lovade att vi skulle gifta 
oss, skriker Poonam till den 
äldre killen som trycks ner på 
en bänk hos organisationen 
Maiti Nepal i huvudstaden 
Katmandu.

– Jag har aldrig sett den här 
tjejen och har aldrig varit i 
Indien, säger killen. Längre 
hinner han inte innan 
Poonam exploderar.

– Jag vet vad din far heter, 
jag vet att han är blind på ett 
öga, så ljug inte för mig!

Maiti Nepals grundare 
Anuradha Koirala ringer 

polisen och ber Poonam, som 
nu är 16 år, att berätta allt 
från början.

Poonam växte upp i byn 
Ichtko, i ett av världens fatti-
gaste länder, Nepal. Bland 
byns ungdomar fanns dröm-
men om ett annat liv. Byn fick 
ofta besök av människohand-
lare som försökte att lura 
unga flickor med falska jobb-
löften. Föräldrarna förstod 
inte alltid faran utan tyckte 
att erbjudandet var en fantas-
tisk möjlighet. En mun min-
dre att mätta och dessutom 
en inkomst till familjen. 

Eftersom Poonam saknade 
föräldrar reste hon som väl-
digt ung till den indiska sta-
den Shimla för att plocka 
äpplen och svamp och servera 
på en restaurang. Det var där 
hon träffade den några år äld-
re killen.

Lurad och såld
När Poonam var 14 år och 
tillbaka i hembyn i Nepal 
föreslog hennes stora kärlek 
att de skulle rymma till stor-
staden Mumbai i Indien för 
att leva gifta tillsammans. 

– Men du måste rymma 
dagen efter mig så att ingen 
misstänker att vi rymt till-
sammans. Sedan ses vi i 
Indien, sa killen till Poonam.

Efter flera dygn på olika 
bilar och bussar kom Poonam 
till ett hus i en mörk gränd i 
en förort till den indiska fjor-
tonmiljonerstaden Mumbai. 
Men det var något som inte 
stämde. Rummet var fullt av 
flickor. Flera av dem var yng-
re än hon själv. Killen som 
skulle möte henne syntes inte 
till. 

Mannen som sålde Poonam 
förs bort. Nepal har en ny lag 
mot människohandel och han 
kan dömas till 20 års fängelse 
och att betala fem årslöner till 
Poonam.

– Du lurade mig, skriker 
Poonam upprörd till killen 
som sålde henne till en  
bordell.
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Fler slavar idag
200 000 flickor och kvinnor från Nepal är slavar på  
bordeller i Indien. Årligen kommer 12 000 nya flickor dit, 
många av dem är under 16 år. Det tros finnas 1,2 miljoner 

sexslavar i världen. Vinsten på sexhandeln uppskat
tas till minst 60 och upp till 200 miljarder kronor 
(USD	9.5–32	miljarder).	Det	finns	minst	12,3	

miljoner slavar i världen idag, ungefär lika 
många som det sammanlagda antalet sla
var som sändes till Europa och Amerika 
mellan 1400 och 1800talet. Andra tror 
att det finns 27 miljoner slavar idag. 

En av kvinnorna i huset sa 
åt Poonam att ta ett bad och 
byta om till en kort kjol. Sen 
blev hon sminkad. Männen 
som kommit dit tvingade 
henne att dricka alkohol och 
hon hörde alla prata om 
”kunder”.

– Vad är en kund? frågade 
hon Mala, en av de äldre tje-
jerna. 

– Du har blivit såld, det här 
är en bordell, svarade Mala.

I helvetet
På kvällen kom det många 
män till bordellen. Poonam 
vägrade att låta någon av dem 
ta på henne. Hon grät, skrek, 
sparkade och bet. De höll fast 
henne, piskade henne med 
elkablar och brände henne 
med cigaretter tills hon gav 
med sig. Poonam utnyttjades 
av tio till femton män varje 
dag. När hon försökte fly 
fångades hon in. 

Efter tio månader stormade 
indiska poliser in. De hade 
fått ett tips om att det fanns 
barn på bordellen. När de hit-
tade Poonam tog de henne 
med sig. 

Det blir knäpptyst i rum-
met. Enligt Nepals nya lag, 
”Human Trafficking Act” 
(Människohandelslagen), kan 
mannen dömas till 20 år i 
fängelse och att betala fem 
årslöner i böter till Poonam. 

– Så länge det finns män-
niskor som är beredda att säl-
ja människor är det svårt för 
oss poliser att hinna gripa in, 
säger polisen. Han tycker att 
Poonam är oerhört modig.

– Tvekar hon det minsta är 
det svårt att få någon fälld, 
säger han och leder ut män-
niskohandlaren till fång-
transporten.

Kvar i rummet sitter 

Poonam kom så till organi-
sationen Maiti Nepal, som 
fick World’s Children’s Prize  
2002 för sitt arbete för flickor 
som varit utsatta för männis-
kohandel och utnyttjats. 

Polisen kommer
Med en smäll slår gallergrin-
den till Maitis center igen. 
Det knastrar till i poliskom-
missariens walkie-talkie när 
han stövlar in i rummet där. 

– Ja, ja, jag sålde Poonam 
för 40 000 indiska rupies, (6 
000 kronor), men det var för-
sta och sista gången jag sålde 
en flicka! erkänner mannen 
som Poonam pekat ut.

Poonam helt utpumpad. 
Trots allt ser framtiden ljus ut 
för henne. Hos Maiti Nepal 
får hon och andra överlevare 
stöd och en yrkesutbildning.

I World’s Children’s Prize-juryn 
representerar och kämpar 
Poonam för flickor som utsätts 
för människohandel och säljs till 
bordeller som slavar, samt alla 
flickor som utsätts för övergrepp. 

Poonam ger drottning Silvia 
blommor under prisutdel
ningen för World’s Children’s  
Prize på Gripsholms slott i 
Mariefred.




