BARNSEXHANDEL I KENYA

FLICKORNA I NAIROBIS SLUM
o Lyssna igen på inledningen av programmet där Karin
beskriver klubben där Vanessa arbetar. Diskutera det
ni hör och jämför era bilder och upplevelser av det
som beskrivs.
o Vanessa växer upp med en dröm om vad hon vill göra
som vuxen. Vad drömmer hon om?
o I slutet av programmet får vi veta att Vanessa har
flyttat till Saudiarabien. Ingen vet hur det har gått för
henne. Försök att hitta exempel på vad utländsk
arbetskraft gör i Saudiarabien och hur de har det.
o Vad är det som händer henne och hennes familj som
gör att hon tvingas att prostituera sig?
o Äldre tjejer tar med Vanessa till en så kallad ”hot
spot”. Vad är det? Diskutera varför de äldre tjejerna
gör som de gör när de visar Vanessa ett annat sätt att
tjäna pengar. Jämför det med det som Mary berättar
senare i programmet om den förening hon startar.
o Trettio kronor, det är vad Vanessa får betalt av sin
första kund. Se om ni kan hitta uppgifter om
lönenivåer i Kenya eller om det finns index som kan
ge er en uppfattning om vad den summan räcker till i
den kenyanska ekonomin. Passa på att titta på det så
kallade BigMac-index som ibland används för att
jämföra vad pengarna räcker till i olika länder.
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o Vanessa berättar att vissa kunder behandlar henne
illa. Vad beskriver hon att hon har utsatts för? Vilka
konsekvenser kan det få för de prostituerade?
o I området där Mary bor är medellivslängden… ja,
vilken? Vad är medellivslängden i Sverige? Vad tror du
den stora skillnaden beror på?
o Både Vanessa och Mary nämner hunger som ett av
skälen till att de tar steget att prostituera sig. Läs FN:s
globala mål. Vilket eller vilka mål tar upp det?
o Hur gammal är Mary när hon tar emot en kund första
gången?
o Mary blir gravid. Vad gör hennes dotter och
småsyskon när Mary arbetar?
o Vid en razzia mot klubben där Mary arbetar blir hon
arresterad. På sätt och vis kan man se positiva effekter
av det. Hur då?
o Vad gör Knight Nurse, föreningen som Mary startar,
och vad gör hon själv för att se till att inte fler barn
blir offer för sexhandel?
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