Just nu snurrar en kampanj på radio som Talita lanserar i samarbete med
Zara Larsson. Zara är en stark röst för kvinnors- och unga tjejers rättigheter. Tillsammans vill vi uppmärksamma att sexhandeln går ner i åldrarna och att barn som erbjuds ersättning för sexuella handlingar på nätet blir
allt fler.
”Att prostitutionen ökar och kryper längre ner i åldrarna är inget som bara magiskt
händer, det är utifrån efterfrågan och vad samhället accepterar. Därför måste vi prata
om och aktivt motarbeta sexköp. Jag har alltid brunnit för att skydda kvinnor och
unga flickor och om min röst kan få några till att lyssna på budskapet och skänka
pengar till Talita så är jag tacksam!” säger Zara
Talita har i flera år mött kvinnor som blir utsatta för grymma brott av män runt om
i Sverige, och vi vet att utsattheten för många börjar redan när de är barn. Polismyndigheten har tidigare rapporterat att antalet anmälda brott om utnyttjande av barn
genom köp av sexuell handling har ökat - under 2019 anmäldes 224 brott i jämförelse
med 2018 då 131 brott anmäldes.
”De senaste åren har vi sett en stor ökning av barn och ungdomar som säljer sex
runtom i Sverige. Vägen in i prostitution har många gånger börjat med att förövare
lockar med pengar och presenter i utbyte mot lättklädda bilder och filmer”, säger
kriminalinspektör Simon Häggström
Med en ännu större användning av sociala medier är barn extra utsatta och därför
är det förebyggande arbetet så viktigt. Vi vill se att politiker tar ytterligare grepp om
frågan och att skolor runt om i Sverige arbetar mer aktivt med att utbilda både lärare
och föräldrar.

Vad handlar kampanjen om?
Barn som erbjuds ersättning för sexuella handlingar på nätet blir allt fler. Sexhandeln sjunker i åldrarna och idag finns sexualiserat våld i form av pornografi bara
en knapptryckning bort för unga. Detta är ett stort samhällsproblem.
Polismyndigheten har tidigare uppgett att antalet anmälda brott om köp av sexuell
handling av barn ökade under 2019 till 224 anmälda brott i jämförelse med 2018
då 131 brott anmäldes. Samtidigt tros mörkertalet vara stort när det kommer till
den sexuella exploateringen av barn. Talita vill uppmärksamma det här allvarliga
problemet.
Vad vill vi uppnå med kampanjen?
Vi vill synliggöra problemet med att sexhandeln går ner i åldrarna. Vi hoppas att
vi genom kampanjen kan få fler att bidra till vår verksamhet så att vi kan fortsätta
med vårt förebyggande arbete mot skolungdomar, myndigheter och beslutsfattare.
Hur stor är omfattningen av problemet - hur många brott anmäls och
vet vi något om mörkertalet?
Vi vet att under 2019 gjordes 764 polisanmälningar gällande sexköp och 133 polisanmälningar gällande koppleri, men mörkertalet är stort (BRÅ).
I Jämställdshetsmyndighetens rapport Omfattningskartläggning av prostitution
och människohandel för sexuella ändamål från i år rapporterade de från en
undersökning bland elever som går tredje året på gymnasiet där 1,4 procent av
flickorna och 0,8 procent av pojkarna uppgav att de någon gång hade sålt sexuella
tjänster, vilket är en ökning jämfört med tidigare.
Hur arbetar Talita mot sexköp och sexuell exploatering?
Talita arbetar förebyggande i olika projekt med syfte att öka ungdomar och skolans
kunskap om porrens skadeverkningar och ungas väg in i prostitution. Vi bedriver
även opinions- och påverkansarbete i syfte att förändra lagstiftning och få politiker
att ta sitt ansvar, inte minst när det gäller att erbjuda skydd och stöd för unga tjejer
som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, i sexhandeln.
Talita arbetar även uppsökande och rehabiliterande och utgår från ett 12 månaders
långt rehabprogram. Metoden består av traumaterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället.
Talita har två skyddade boenden i Sverige med plats för 6 kvinnor i taget - fyra
som ingår i Talitas långsiktiga program och två som slussas akut av polis, socialtjänst eller annan myndighet för kortare tid. De har även samarbeten och bedriver
verksamhet i Kenya, Mongoliet, Rumänien och Filippinerna.
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Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningspaket. Syftet med dem är att öka de
yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och
vuxna kan befinna sig i. Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga.
Det andra paketet inriktar sig på stöd för vuxna. Syftet är att ge lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området.
1. Sex mot ersättning Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och
unga: 2015
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/
ovrigt/2015-5-2.pdf
2. Sex mot ersättning Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna: 2015
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/
ovrigt/2015-12-4.pdf
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