Sexhandel THAILAND

PATTAYAS
SMUTSIGA
ANSIKTE
Går det att ändra på Pattayas skamtyngda rykte?
Frågan är nog snarare vad som kan göras för att förbättra situationen för de tusentals sexarbetare som
har turistmeckat som arbetsplats. Några eldsjälar
satsar på att förändra staden.
text: johan augustin foto: jonas gratzer
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PATTAYA
➜ Fountain of life women’s center
uppskattar att det i Pattaya finns
runt 30 000 prostituerade.
➜ Staden har ungefär en halv
miljon invånare och tio miljoner
turister årligen.
➜ En prostituerad kostar från 100
kronor timmen till 250 kronor natten som billigast.
➜ De flesta av sexarbetarna
kommer från fattiga familjer i
norra- och nordöstra Thailand.
➜ Människohandeln sker mer
eller mindre öppet och befaras öka
när gränserna inom ASEAN-länderna öppnas helt inom några år.
➜ Fountain of life women’s center startades 1988. Det leds av
nunnorna Good shepherd sisters
och har ett 20-tal medarbetare.
KÄLLA: FOUNTAIN OF LIFE WOMEN’S CENTER

den unga tjejen, klädd som flygvärdinna med kort kjol och uniform
jobbar febrilt för att överrösta den
öronbedövande pumpande musiken
från barerna på Pattayas ”Walking
Street”.
–!Best ping-pong show in Pattaya
mister! ropar hon.
Hennes uppgift är att få in ”farangerna”, de mestadels västerländska och österländska manliga
besökarna som kommit hit för att
roa sig i natten, på just sin go-go bar.
Män i varierande åldrar från Europa,
USA, Mellanöstern, Indien, Kina och
Korea – alla ser de ut att vara på jakt
efter något. Vissa går bredvid lättklädda asiatiska tjejer som de nyss
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träffat, medan andra umgås i sina
stora grabbgäng.
Stadens gågator och red lightdistrikt har varit arbetsplatsen för
Fern Kirarat de senaste tio åren. Hon
är socialarbetare för Fountain of life
women’s center, som arbetar med
utsatta kvinnor i Pattaya, som alla
är eller har blivit utnyttjade genom
stadens sexturism. Ikväll går hon
runt bland barerna tillsammans med
några kollegor och delar ut informationsblad om sin organisation.
–!Jag vill ge tjejerna möjligheten
att jobba med andra saker än som
sexarbetare, berättar Fern Kirarat
som utbildar unga kvinnor till hårfrisörer på centret.

SUNKTURISM.
Sedan Vietnamkriget har Pattaya
varit en bas för
billig sexhandel.

Ibland blir hon och kollegorna
trakasserade av barägare som tycker
att ”de kommer och stör tjejerna”,
så därför gäller det att jobba i grupp,
och inte för sent på natten.

”Vi säger inte
till tjejerna
att de ska
sluta sälja
sex. Men
vi ger dem
alternativ.”

att ge utsatta tjejer möjligheten
att göra andra saker är en viktig del
i att försöka tvätta bort ”Pattayas
internationella smutsiga stämpel”,
menar Fern.
–!Vi säger inte till tjejerna att de
ska sluta sälja sex, det är upp till
dem hur de vill tjäna pengar. Men vi
ger dem alternativ, de kan prata och
gråta ut på centret och vi hittar jobb
till dem som de kan vara stolta över!
Enda sedan Vietnamkriget, då
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många amerikanska soldater såg
Pattaya som en strandidyll full av
prostituerade, har staden dragits
med ryktet om att vara en av baserna för billig sexhandel i Thailand.
Tyvärr är det något som staden
kommer få leva med även i framtiden, menar Fern Kirarat.
–!Ja, regeringen vill inte prata om
problemet. Det är för mycket pengar
involverat. Det kommer att bli ännu
mer prostitution här i takt med att
teknik som datorer- och mobiltelefoner sprids till fler människor, samtidigt som gränserna öppnas.
Trots en dyster framtidsprognos
lyser det i ögonen på henne när hon
pratar om sitt jobb.
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MOTBILD.
Borgmästaren
talar om golf och
barnfamiljer. Men
än är det prostitutionen som
dominerar.

Ronakit
Ekasingh

–!Jag älskar ju det här, och är stolt
över mitt jobb att kunna hjälpa tjejerna att välja andra vägar i livet!
varje år kommer det tio miljoner
turister till Pattaya och de styrande i
staden vill visa upp en bild mot världen som inte involverar lättklädda
tjejer. Vice borgmästaren Ronakit
Ekasingh berättar om de stora investeringar som har gjorts på sistone
med vattenparker för barnfamiljer,
vingårdar och golfbanor. Staden har
stora framtidsutsikter tack vare de
”tropiska öarna i närheten, en tåglänk till Bangkoks internationella
flygplats, de billiga priserna och det
gynnsamma klimatet”.

–!Investerare från hela världen
blickar mot oss nu, säger Ronakit
Ekasingh sittandes med ett entusiastiskt leende vid sitt skrivbord i Pattayas stadshus.
På frågan om vad han och kommunen gör rörande den blomstrande
sexhandeln försvinner emellertid
hans leende snabbt.
–!Vi pratar inte om red lightdistrikt. Vi pratar hellre om de nya
18-hålsgolfbanorna. Det finns ju faktiskt sexsäljare i städer som Amsterdam och Köpenhamn också – och
där är det ingen som bryr sig!
Enligt Ronakit Ekasingh är det
”upp till polisen att hålla uppe lag
och ordning”, och det är en illegal
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Sexhandel

SKA DU UTBILDA DIG?
KOMPETENSERNA SOM SAKNAS IDAG

handling att både sälja- och köpa sex
i Thailand, i alla fall på pappret. Men
Ronakit säger ”off the record” att
många människor tjänar pengar på
att det finns tjejer att köpa i Pattaya
och att polisen inte gör sitt jobb.
–!Polisen brister ofta i disciplinen,
de följer inte lagarna, men det är inte
vårt problem.
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Dipl  Anhörigterapeut
Dipl  Tolvstegsbehandlare
Kognitiv  terapeut  (KBT)  -  Steg  1

BERGSTRÖMS

0nOJUXSSHQXWJ|UVDYIDPLOMHUPHGVRFLDOD
SUREOHPVDPWEDUQRFKYX[QDPHGSV\NR
ORJLVNRFKSV\NLDWULVNLQNOXVLYHQHXURSV\
NLDWULVNSUREOHPDWLN

ZZZEHUJVWURPVRUJLQIR#EHUJVWURPVRUJ

Utredning – Behandling – Akut
Nanolfsvillan är beläget centralt i Finspång och har plats för
7 familjer som bor i egna lägenheter. Vi arbetar såväl med
traditionella behandlingsplaceringar som med kortare, flexibla
placeringar.
Nanolfsvillans grundläggande mål är att:

9nUWNlQQHWHFNHQlUHQK|JNRPSHWHQVQLYn
PHGHWWXWUHGQLQJVWHDPVRPVDPDUEHWDW
XQGHUPnQJDnUPHGXWUHGQLQJVDUEHWH9LKDU
VRFLRQRPHUSHGDJRJHUI|UVNROOlUDUHVMXN
VN|WHUVNDYX[HQSV\NLDWHUYX[HQSV\NRORJRFK
EDUQSV\NRORJLWHDPHWVDPWEDUQSV\NLDWHURFK
EDUQOlNDUHNQXWQDWLOOYHUNVDPKHWHQ
9LKDUlYHQP\FNHWHUIDUHQKHWDYDWWXWUHGD
RFKEHKDQGODÀ\NWLQJIDPLOMHUGlUYLlYHQNDQ
HUEMXGDWUDXPDWHUDSLLROLNDIRUPHU

.RQWDNWDRVVI|UPHULQIRUPDWLRQ

!$    # 
!    
!$"      

WHO
ZZZXWUHGQLQJVKHPVH

       

ALTERNATIV. Fern Kirarat (t v) och hennes socialarbetarkolleger arbetar för att Pattayas prostituerade
ska kunna leva på annat än könshandel.

”Jag älskar ju det här, och är stolt
över mitt jobb att kunna hjälpa
tjejerna att välja andra vägar i livet!”
upp havet. Äldre män, många som
verkar ha passerat pensionsåldern
med råge sitter på bänkar, eller promenerar långsamt under palmerna.
Kvinnor i åtsittande klänningar, med
högklackade skor närmar sig dem
och några minuter senare försvinner
de tillsammans bort i mörkret.
Poliser på vespor stannar till och
kollar id-kort på några kvinnor, mest
för syns skull – poliserna får några
hopskrynklade sedlar i handen och
åker på nästa ”kontroll”.
Några av medarbetarna från
Fountain of life women’s center är
volontärer från Tyskland och de
brukar gå på kvällsliga ”upplysnings-

Dipl  Alkohol-  &  drogterapeut

Bryan Presson

promenader” där de pratar med de
tyska sexköparna på stranden – som
i många fall hittar thailändska flickvänner som de tar med sig till Europa – om att ”kulturerna är olika i
de båda länderna”.
–!Vi tar en diskussion med männen, och vi undervisar våra thailändska elever om tysk kultur, och berättar för tjejerna att många faktiskt blir
deprimerade när de flyttar till Europa. Det är ett annat väderklimat där
och kulturchocken blir påtaglig för
många, säger ”Anki”, som helst inte
vill berätta sitt efternamn, och som
har varit volontär här i ett halvår.
Det uppskattas att 60 procent

av sexarbetarna i staden har hiv, så
kondomupplysning är en viktig del i
socialarbetarnas jobb, men framför
allt handlar det om att få tjejerna att
få tillbaka självförtroendet.
–!Vi vet att de måste försörja sina
familjer, men det finns alternativ och
det är det vi försöker hjälpa tjejerna
med! säger ”Anki”.
Egentligen trivs hon inte i Pattaya,
staden har ”allt för mycket negativ
energi”. Men hon vill trots det ”stanna kvar för att hjälpa andra”.
–!Volontärarbete är viktigt, och
när jag ser att jag kan förändra livet
för mina studenter så känner jag att
det är värt att stanna här. ✖
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Fattigdomskonferens
ur barnens perspektiv

GÖTEBORG
 september

Gäst: SUSANNA

ALAKOSKI

Vik dagen!
Håll utkik efter mera info på:
www.socialaktion.nu
www.socialpolitik.com
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men faktum är att polisen tjänar
pengar på sexindustrin, och Pattayas
hela turistsektor är uppbyggd på att
det ska finnas ett billigt flöde av prostituerade. Dessa båda påståenden
bekräftas av många som arbetar i
staden, däribland amerikanske Bryan
Presson – ägaren till go-go baren
The Glass House på Walking Street.
–!Vi betalar polisen 35!000 baht
(cirka 8!000 kronor) i månaden för
att inte lägga sig i vår verksamhet,
men jag vet andra barägare som betalar 100!000 baht (cirka 22!000 kronor), konstaterar han utanför sin bar.
Trots att staden investerar mycket
i olika turistprojekt så tror Bryan
Presson att det skamfilade ryktet
kommer att leva kvar framöver.
–!Folk kommer till Pattaya för sex,
så är det bara!
Nere vid strandpromenaden börjar det skymma och den enorma neonskylten med texten ”Pattaya” lyser

Studera på distans, heleller halvfart. Seminarier i
Stockholm.
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