ARBETSBLAD

BARN SOM SEXUELL HANDELSVARA
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Sita är en av dem som arbetar som gränsvakt för
organisationen Maite Nepal. Maite Nepal och flera andra
organisationer ser möjligheten till utbildning som
avgörande för att kunna rädda barn från att bli offer för
barnsexhandel. Förklara sambandet mellan utbildning och
en minskad risk för flickor från fattiga länder som Nepal att
utsättas för sexhandel.
Vilken roll har Sita och hennes kollegor från Maiti Nepal vid
gränsen? Beskriv deras arbete.
Beskriv och förklara vad bacha bazi är för någonting.
I krig och konflikter ökar ofta handeln med barn och de
sexuella övergreppen mot barn. Vad beror det på?
Resonera kring begreppet barnäktenskap utifrån några
olika perspektiv. Gör det som en inlevelseövning där ni går
in i några av de olika roller som ingår i transaktioner och
överenskommelser som leder fram till att ett barn blir
bortgift. Tänk utifrån: barnet, den blivande maken/makan,
nära anhöriga, religiösa och legala institutioner.
Vilka olika insatser för att stoppa och förhindra handel med
barn och sexuella övergrepp på barn ger programmet
exempel på?
Ta reda på vilka fysiska skador en tidig och påtvingad
sexuell relation kan ge och vilka risker en graviditet kan
innebära för en flicka innan hennes kropp är
färdigutvecklad?
Diskutera hur den närmsta omgivningens/samhällets syn
på skilsmässa påverkar unga flickors möjlighet att lämna
sina äktenskap. Vad kan de organisationer som arbetar mot
barnäktenskap göra för att förändra de värderingar som
finns kring en frånskild kvinna eller flicka?
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• Utifrån den kunskap du har kring trafficking och handel
med barn – vilka är de bakomliggande orsakerna till att det
förekommer? Motivera ditt svar och diskutera de olika svar
som finns i gruppen.
• ”Ett bra minne ger hopp.” så säger Rupesh från
organisationen Clowner utan gränser. Beskriv andra
insatser som du tror är viktiga för att inge hopp hos de barn
och unga som är offer i barnsexhandeln.
• Ta del av FN:s barnkonvention. Vilka av konventionens
artiklar tycker du att länder och stater behöver arbeta
särskilt för att uppfylla för att förhindra och motverka att
barn används som sexuella handelsvaror?
• Natalie Gerami har skrivit en bok med vittnesmål från offer
för barnsexhandel. Vad var det som fick henne att skriva
den?
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