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Om den här lärarhandledningen 
Detta handledningsmaterial har utvecklat av Michaela Granit, regissör/konstnärlig ledare Dream 

Business, Kerstin Perski, dramatiker/konstnärlig ledare Dream Business och Jeanette Roos 

teaterpedagog. Ursprungsmaterialet är producerat av Föreningen för nyskriven dramatik i Sverige. 
Dream Business öppnar för samtal och ökad kunskap om fenomenet människohandel. Vill du ta del 

av hur materialet utvecklats kan du se på Projektfilmen på YLE Arena. 

Filmen Dream Business innehåller en del mycket starka scener och det är viktigt att du är 

uppmärksam på de reaktioner filmen kan väcka. Också i grupper där alla känner varandra kan det 

finnas deltagare som har egna erfarenheter som kommer upp till ytan när de möter filmens innehåll. 

Om pjäsen 
Dream Business är en filmatisering av teaterpjäsen med samma namn. Filmen speglar en verklighet 

som finns mitt ibland oss, inte synlig för alla men desto grymmare för de inblandade.  

Dream Business är en samtidssaga som skakar om och ställer frågor. Handlingen i filmen rör sig kring 

fyra unga kvinnor utsatta för människohandel, någonstans här och nu, mitt i vår välordnade tillvaro. 

Alla, har de på olika sätt, kommit från den fattigare delen av världen till den rika, i hopp om ett bättre 

liv. Lurade av sina två förövare, som även de drivs av drömmen om att allt är möjligt bara du har 
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något att sälja, har de landat i en källare där de tvingas sälja sex till intresserade köpare. Trots 

kvinnornas extrema öde, är frågorna som ställs i filmen allmängiltiga och berör oss alla:  

● Vad händer när allt är till salu, även våra tankar, känslor och drömmar?  
● Hur behåller vi vår mänsklighet när både omgivningen och vi själva har börjat objektifiera oss 

och reducera oss till mer eller mindre eftertraktade varor?  
● Hur överlever vi i en omänsklig situation som långsamt förvandlas till vardag?  
● Och vad händer med oss som människor, när vi slutar reagera på det omänskliga som pågår 

omkring oss?  
● Har alla ett val?  
● Vad är en människa värd?  
● Hur öppna är våra gränser?  

 
Samtidigt som ämnet kan föda en djup pessimism, uttrycker filmen en stark tilltro till det inom oss 

som gör motstånd och vägrar låta sig reduceras till en förbrukningsvara. En tilltro till vänskapen och 

det mänskliga mötet och till den motståndskraft som uppstår ur det. Människan har inte en chans – 

därför är människan, människans enda chans! 

Pjäsen är skriven av Kerstin Perski. Michaela Granit har bearbetat föreställningen och har som 

regissör skapat en filmisk hybrid där det sceniska uttrycket möter filmens bildspråk. 

Kopplingar till skolämnen  
Det går utmärkt att arbeta ämnesövergripande med den här filmen, till exempel i samhällskunskap 

och svenska. På YLE Arenan finns fördjupningsmaterial i form av korta filmer att använda för att 

starta diskussion och en längre film om människohandel. Förslag 

Innan ni ser filmen 
Det allra viktigaste att lyfta fram både inför och efter att ni sett filmatiseringen av pjäsen, är att 

oavsett försök att förstå det dramatikern, regissören eller skådespelarna vill säga behöver man inte 

tycka samma sak som sina lärare eller klasskamrater. Föreställningen bör få vara en individuell 

erfarenhet där vars och ens tankar och upplevelser är lika giltiga. Att slå fast om ett konstnärligt verk 

är bra eller dåligt leder inte vidare. Det som leder vidare är istället att ställa frågor kring det som 

framställs i berättelsen eller att samtala kring de tankar och känslor som dramat väcker. 

Frågor att samtala om innan ni tittar 

● Vad har du för drömmar om framtiden? Vad kan du tänka dig att göra för att uppnå dem?  

● Finns det några problem med att allt går att sälja? Vad kan det leda till?  

● Finns det några problem med att allt går att köpa? Vad kan det leda till?  

● Vem bestämmer vad du får köpa? Plånboken? Hjärtat? Tankar om vad som är rätt och fel? 

Mamma eller pappa?  

● Hur kan det gå till när vi börjar betrakta oss själva och varandra som varor?  

● Har alla människor lika värde?  

● Hur kan man behålla sin självkänsla i en utsatt situation? 
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Efter att ni sett filmen 
Här följer förslag på värderingsövningar och diskussionsfrågor. Flera övningar och frågeställningar 

kan utgöra grund för vidare arbete med forumteater i gruppen. Mer om forumteater hittar du sist i 

det här avsnittet. 

Värderingsövningar 
Värderingsövningar är ett strukturerat sätt att inleda samtal som saknar givna svar. I arbetet med 

värderingsövningar strävar man inte efter att komma överens eller efter ”rätt” åsikt. Det finns inga 

felaktiga svar. Det övergripande syftet är att låta deltagarna ta ställning och våga stå för sina åsikter 

och känslor. Alla blir lyssnade på och får ta del av andras resonemang.  

För att de ställningstaganden som görs inte ska upplevas som svåra, är det bra att betona att det är 

val som görs ”just nu” och att deltagarna kan ändra sig om de vill. Fråga inte efter deltagarnas 

personliga handlingar utan efter hur de tänker i en fråga. Den som inte vill berätta om sitt 

ställningstagande behöver inte göra det. Det primära är deltagarnas egna insikter.  

Efter att alla tagit ställning i en fråga går man vidare till ett fördjupande samtal som kan genomföras 

på olika sätt. I början kan det vara bra att låta deltagarna prata parvis eller i mindre grupp med 

personen som sitter eller står bredvid. Därefter kan deltagarna berätta för hela gruppen hur de tänkt 

i en fråga. När ni börjar komma igång, kan du som ledare fråga direkt hur deltagarna tänkte när de 

gjorde ett moment i övningen - som att byta plats, välja nummer eller hörn - och då fylla på med 

fördjupande frågor. Kom ihåg att ingen måste svara; att få utveckla sina tankar högt är en möjlighet 

som erbjuds eleven.  

Några vanliga tekniker vid värderingsövningar 

Runda 

En runda innebär att du inleder samtal med deltagarna sittandes i en cirkel, där de ges tillfälle att 

berätta något om temat ni vill gå vidare med. För att skapa koncentration, be deltagarna blunda och 

tänka på det ämne du vill fokusera på. Låt dem därefter i tur och ordning berätta vad de tänkte på. 

Ett alternativ är att deltagarna först pratar parvis med den de sitter bredvid och därefter presenterar 

det den andra sa. Syftet är att låta alla komma till tals och att göra det möjligt för alla att ta plats. I 

rundan där deltagarna presenterar varandra får de vara i centrum två gånger och aktiviteten i 

gruppen blir stor. En runda är speciellt viktig i början då alla bör få säga något så fort som möjligt. 

Rundan underlätta och öppnar upp för viljan att uttrycka sig under resten av passet. 

Förslag på rundor 

● Vad drömmer du om inför framtiden?  

● Vad kan du tänka dig/inte tänka dig göra för att förverkliga dina drömmar?  

● Vad värderas högt i Finland idag? I världen?  
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Heta stolen och Ja-Nej-Kanske 

I Heta stolen sitter deltagarna i cirkel och tar ställning till om de håller med om ett påstående eller 

inte genom att resa sig och byta plats eller sitta kvar. Om de instämmer i påståendet byter de plats, 

om de inte håller med eller inte kan bestämma sig sitter de kvar. 

Ett annat alternativ är att använda påståendena och göra Ja - Nej – Kanske istället. Då börjar du med 

att lägga ut tre lappar med texten Ja, Nej och Kanske på golvet. Be deltagarna ta ställning till 

påståenden genom att ställa sig på en av lapparna.  

Förslag på påståenden 

● Killar värderas ofta efter sitt utseende 

● I Finland är det jämställt mellan män och kvinnor 

● Alla människor är lika mycket värda 

● Det kan vara okej med våld ibland  

● Det är okej att sälja sex  

● Det är okej att köpa sex  

Stå på linjen eller 4-hörn 

Rita ut en imaginär linje i rummet, till exempel från ena väggen till den andra. Bestäm att ena änden 

av linjen har ett visst värde, till exempel ”jättemycket” och den andra ”inte alls”. Ställ därefter en 

fråga till gruppen och be dem svara genom att placera sig någonstans på linjen.  

När du gör en 4 hörns-övning ställer du en fråga med fyra svarsalternativ och låter rummets hörn 

representera svaren. Därefter svarar eleverna på frågan genom att ställa sig i ett av hörnen. Det 

fjärde alternativet bör alltid vara ett öppet hörn för egna förslag.  

Förslag på 4-hörnsövningar 

Vad tror du det är som i första hand gör att människor hamnar i människohandel?  

1. fattigdom  

2. nyfikenhet  

3. längtan bort (till något bättre) 

4. egna förslag  

Vad tror du det är som i första hand gör att människor köper sex?  

1. sexuella behov 

2. nöje, av tradition 

3. frustration 

4. känslan av makt 

5. egna förslag 

Vad tycker du man bör göra i första hand för att förhindra människohandel? 

1. Bekämpa fattigdomen i världen. 

2. Lära flickor och pojkar prata om och ta hand om sina känslor (sexuella). 
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3. Stoppa efterfrågan på att köpa sexuella tjänster. 

4. egna förslag 

Igångsättningsfrågor 
Frågorna är uppdelade i teman utifrån de korta filmer som finns som fördjupningsmaterial till Dream 

Business på YLE Arenan. Det går naturligtvis lika bra att diskutera frågorna enbart utifrån att ha sett 

filmen. 

1. Drömmar 

● Vad har ni för tankar om personerna i filmen och deras bakgrund? Vilken värld har de lämnat 

bakom sig? 

● Vad tror ni Jacek och Marek drömmer om för liv?  

● Jämför deras drömmar med era. Likheter och skillnader?  

2. Övergrepp 

● Hur gör Jacek och Marek för att se på det de gör som ett jobb? 

● Varför är det bara Anja som reagerar när Jacek tvingar in Monica på toaletten?  

● Kan ni känna igen er i de olika personernas sätt att reagera? Föreställ er gärna situationer 

som kan leda till liknande reaktioner och som ni själva har varit med om. 

3. Allt till salu 

● Har man rätt att köpa människor? Resonera gärna utifrån olika sätt att se på var gränsen går 

mellan att köpa en tjänst och en vara. 

● Har man rätt till allt som man har betalat pengar för? 

● Hur går det till när vi börjar betrakta oss själva och varandra som varor? 

4. Objektifiering 

● Hur ser Marielle och Monica på sitt värde? Hur försöker de höja sitt värde?  

● Varför kämpar tjejerna för att leva och överleva trots den grymma verklighet de befinner sig 

i?  

● Varför står Monicas kund inte ut med hennes blick?  

5. Vägar ut 

● Vad är det som gör att Anja kan ta sig ut till slut?  

● Varför kan Anja gå, men inte Nix och Marielle?  

● Hur behåller man sin självkänsla i en utsatt situation?  

6. Det kunde varit jag 

● Vad tror ni flickorna behöver eller vill ha för hjälp? 

● Vad tror ni männen behöver eller vill ha för hjälp? 

● Hur tycker du man ska bemöta dem som köper sex? 
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Arbeta och skapa vidare 
Många gånger leder en teater- eller konstupplevelse till reaktioner som man vill och kan ta vara på. 

Ett sätt är att låta det mynna ut i eget skapande; genom att skriva en text, göra en låt, måla, göra en 

egen pjäs, skriva en dikt eller uttrycka sig på annat sätt. Förslag  

Forumteater 
Forumteater (Theater of the oppressed) skapades av brasilianaren Augusto Boal. Tanken bakom 

metoden är att den ska bryta förtryckarsituationer av olika slag. Det är en interaktiv metod som är 

beroende av ett aktivt deltagande från publikens sida. Metoden startar ofta med värderingsövningar, 

dels i syfte att värma upp publiken dels för att klargöra attityder och värderingar som finns i publiken 

för att kunna ta upp frågor som är relevanta utifrån det tema man ska jobba med just där och då. 

Ett forumspel går till så att man spelar upp en scen som visar en konflikt och där scenen slutar där 

konflikten är som värst. Där och då får publiken vara med och definiera vad problemet är och vem 

som är ”förtryckaren” - det vill säga vilken av rollfigurerna som är orsak till konflikten. När scenen 

spelas upp på nytt får åskådarna gripa in för att förändra scenen – skeendet. När de tycker att någon 

av rollfigurerna borde agera annorlunda säger de stopp! Någon ur publiken går antingen in själv och 

tar rollen eller ger instruktioner till skådespelaren. Sedan spelar man upp scenen på det nya sättet för 

att se om och hur situationen förändras. Metoden bygger på att man ändrar en rollfigur i taget och 

låter flera ändringsförslag komma fram. Mellan bytena för man samtal om vilka effekter den senaste 

förändringen hade. 

På det här sättet kan man pröva olika lösningar utan att någon behöver känna sig utpekad och det 

visar sig ofta att det inte behövs särskilt stora förändringar för att åstadkomma en mycket bättre 

situation. 

Forumteater: 

● förvandlar passiva åskådare till aktiva huvudrollsinnehavare som agerar i konfliktsituationer, 

● ger deltagarna möjlighet att träna handling och agerande i besvärliga situationer som man 

kan komma att möta i verkligheten, 

● bidrar till att bryta mönster av inre och yttre förtryck. 

Utgå från diskussioner som uppkommit vid någon av värderingsövningarna. Låt deltagarna i grupper 

arbeta med att dramatisera skeenden. 

Spela upp era scener, stoppa, be publiken komma med förslag på vad som händer sedan eller på vad 

en person säger. Den som kommer med förslaget kan gärna få byta plats med skådespelaren och 

göra just det som hen föreslagit. Det går bra att ta om samma skeenden för att pröva olika 

möjligheter att lösa konflikten eller den uppkomna situationen. 

”Vad händer om jag istället..?”  

”Men om han då reagerar så här istället, vad händer då..?”  

Fördjupning – trafficking 
Se filmen Människohandel som finns som fördjupning på YLE Arenan i anslutning till programmet 

och/eller läs faktabladet om människohandel (kopieringsunderlag). För mer information och fakta om 

trafficking och människohandel rekommenderas: IOM, Amnesty, UNICEF, Polisen med flera. Bra 
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sökord för att hitta aktuell information och statistik kan vara: trafficking, människohandel, counter 

trafficking, sexhandel. 

1. Vilka vägar går människohandeln? 

Arbeta i grupper och ta reda på:  

● Vilka tio länder kommer de flesta offren för människohandel ifrån?  

● Till vilka tio länder trafikeras de?  

● Diskutera varför just dessa länder är ursprungsländer och destinationsländer. 

● Ta fram en karta och fundera på vilka transportvägarna är. Rita gärna hur strömmarna kan 

tänkas gå. 

2. Varför hamnar människor i handeln? 

Människor som hamnar i människohandel har ofta lämnat sin hemort i ett försök att migrera av en 

eller annan orsak. 

● Nämn tre orsaker, så kallade push-faktorer, som gör att människor söker sig bort från sin 

hemby och ytterligare tre orsaker, så kallade pull-faktorer, som lockar dem till en annan ort. 

● Fundera på om det kan vara olika orsaker för män och kvinnor? 

3. Varför kan de utsatta inte ta sig fria? 

Människohandel innebär att den utsatta berövas sin frihet och utnyttjas. Det finns olika sätt för den 

som har makten att kontrollera sitt offer. Ta reda på mer om dessa kontrollmekanismer.   

● Vilka medel används, hur går det till? Redogör kortfattat för olika sätt som göra att den 

utsatta inte kan ta sig fri ur människohandeln. 

 

4. Olika former av människohandel 

I EU:s statistik, liksom i IOM:s databas, finns siffror för olika former av människohandel. I 

Europarådets konvention nämns flera former av exploatering som alla klassificeras som 

människohandel. 

● Berätta kortfattat om några olika former av människohandel; vilka drabbas, varför och hur? 

 

5. Vilka rättigheter har en person som har utsatts för människohandel? 

När en person identifierats som misstänkt utsatt för människohandel har den personen rätt till olika 

sorts hjälp, enligt Europarådets konvention. 

● Titta i konventionen och lista minst fem saker som den utsatta har rätt till. 

6. Vad händer efteråt? 

Sök på nätet efter vilket stöd som finns att få för den som utsatts för trafficking. 

● Vilken hjälp kan offren få? 
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● Många utsatta för människohandel återvänder till sina hemländer. Vilka problem/risker finns 

att tänka på när Finland sänder hem en utsatt person till hemlandet? 

7. Komponera en fallbeskrivning (eller flera). 

Beskriv en egen trolig händelsekedja där du följer en person eller en grupp människor. 

● Välj en form av människohandel och rita upp en tänkbar kedja med faktarutor över de olika 

aktörerna. 

● Vilka mellanhänder och möjliggörare finns i kedjorna för de olika formerna av handel? 

● Vilka är de mest utsatta grupperna? 

● Vilka bidrar till eller skapar efterfrågan på människor? 

Litteraturtips 
● Skuggbarn Caroline Engvall 

● 14 år till salu Caroline Engvall 

● Lycklig i alla sina dagar Nina Björk 

● Varat och varan Kajsa Ekis Ekman 

● Ett glas mjölk, tack Herbjörg Wassmo. 

● Flytande modernitet Zygmunt Bauman 

● Vad är pengar? - Allt du velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om Andreas 

Cervenka 

● Rosario är död Majgull Axelsson 

Kopieringsunderlag. Människohandel – vad är det? 
(©)Ninna Mörner, sakkunnig projekt Dream Business 

 

Människohandel är ett brott. Det är förbjudet att sälja, köpa eller medverka till handel av människor. 

Det sker ändå. En anledning är att det finns så många fattiga människor med få alternativ och liten 

tillgång till rättigheter och trygghet. En annan att det finns vinster att hämta till liten risk för 

människohandlarna.  

Fenomenet människohandel  

Det komplexa brottet människohandel innefattar en kedja av händelser, från rekrytering till 

exploatering av en människas kropp eller tjänster. Människohandel omfattar flera olika former av 

utnyttjande; sexuella ändamål, tvångsarbete, tiggeri, slaveri och organdonation. FN:s 

Palermoprotokoll definierar att trafficking handlar om att rekrytera, transportera, föra över gränsen, 

ta emot eller härbärgera personer som avses utnyttjas antingen sexuellt, för tvångsarbete eller 

slaveri eller organdonation och att detta sker genom att bruka våld, hota, kidnappa, övertala, betala 

eller ta betalt eller komma med falska förespeglingar eller på andra sätt erhålla kontrollen över 

personen. Exploateringen innebär att den utsatta på något sätt är under förövarens kontroll och inte 

kan på-verka eller förändra sin utsatta situation. Kontrollmekanismerna kan variera. Problematiken 

är gränsöverskridande och har i högsta grad med mänskliga rättigheter att göra. Det handlar om 

exploatering av människor som lever under påvra socioekonomiska omständigheter, och har få 

alternativ eller litet handelsutrymme. Fattiga människor förs till rikare länder, eller regioner och 
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utnyttjas där på olika sätt. Det finns även de som blir sålda och exploaterade i det egna landet, t ex 

förs från byn till huvudstaden där de exploateras.  

Hur går det till?  

Det finns olika scenarion som kan leda till att en person hamnar i människohandel. Många människor 

är beredda att lämna sin hemort och familj för att tjäna pengar att skicka hem till de sina. 

Bakgrunden kan vara ökad försörjningsbörda (t ex att mannen dör, mamma blir sjuk), arbetslöshet 

eller skuldsättning. För att finna arbeten på annan ort hänvisas de till de nätverk de har runt sig. De 

löper därmed risk att bli lurade med jobblöften av rekryterare och hamna under en 

människohandlares kontroll. Rekryterare söker hela tiden aktivt nya offer att sälja vidare. Det är lika 

vanligt att rekryterarna är män som kvinnor. Ofta är dessa rekryterar själva i en pressad situation kan 

stå i skuld till den över dem. Människohandel är ett kedjebrott. Rekryteraren säljer i sin tur vidare 

personen till en traffickerare som alltså betalt för att utnyttja offret. Offret hamnar i skuld till 

traffickeraren och tvingas arbeta av denna skuld. Samtidigt växer skulden hela tiden, då den 

exploaterade tvingas betala för mat, husrum, kläder mm. Dessutom finns en risk att traffickeraren 

säljer vidare den utsatta, som då återigen hamnar i ny skuld. Traffickeraren/hallicken flyttar ofta 

offren från ort till ort om det handlar om sexuella ändamål, då kunderna hela tiden efterfrågar nya 

tjejer. Ibland vet inte de utsatta längre var de befinner sig. Traffickeraren har oftast tagit offrets 

värdehandlingar och pass. Offren kan kanske inte språket och har ibland tvingats ta droger för att bli 

fogliga. Kontrollmekanismerna kan variera. Ibland inleds situationen med att offren våldtas för att 

förstå vem som har makten. Men våld och uttalade hot förekommer inte alltid. Mer subtila metoder 

är vanligt. Hot mot barnen eller familjen i hemlandet, eller bara hot om att berätta att offret säljer 

sexuella tjänster (även om det är under tvång) kan vara nog för att skrämma den utsatta till lydnad. 

Pengarna som den utsatte tillåts skicka hem, även om det bara är en bråkdel av vad personen 

förtjänar åt sina traffickerare, kan vara nog för att få familjen hemma att överleva. Vilket gör att 

offret är ovillig att bli av med denna enda försörjning. Den utsatta har ofta liten kännedom om att det 

finns hjälp att få i det land där övergreppen äger rum. Ett annat tänkbart scenario, om vi dröjer kvar 

vid sexuella ändamål, är att den utsatta personen själv sålt sexuella tjänster i hemlandet men tjänat 

dåligt och farit illa. För att tjäna bättre – kanske i hopp om att på sikt kunna skapa sig ett bättre liv – 

reser kvinnan till Västeuropa. Väl där hamnar hon i människohandel. Istället för att frivilligt sälja 

sexuella tjänster och behålla alla pengar hon får från kunden, tvingas hon sälja sex under helt andra 

omständigheter än hon själv hade valt. Hon kanske blir av med sitt pass, inlåst i ett rum och tvingad 

att ta fler kunder än hon vill. Kunderna kanske med preferenser hon inte sagt ja till av egen vilja. Hon 

kanske inte tillåts skydda sig med preventivmedel och tvingas ta emot kunder som inte använder 

kondom varför hon löper risk att bli smittad och gravid. Hon blir alltså utsatt för människohandel. 

Människor utanför Europa hamnar ofta i människohandel, när de tror de går in i en situation av 

människosmuggling. De vill till den rikare delen av världen för att arbeta, men får inte tillträde. Alltså 

försöker de ta sig in via illegala kanaler. Människosmuggling skiljer sig från människohandel eftersom 

en människosmugglare avbryter kontakten när den smugglade personen anländer till Europa. Är det 

frågan om människohandel fortsätter relationen i Europa, genom att den utsatta står i skuld till 

smugglarna, eller den traffickerare/smugglarna sålt personen till. Någon har således betalt ett pris för 

personen, och vill ha tillbaka det. Den utsatta personen vistas illegalt i landet, en situation som i sig 

räcker för att offret ska lyda.  

Vilka utsätts för människohandel?  

Det finns en koppling mellan diskriminering och människohandel. Minoriteter, etniska grupper, 

kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning och papperslösa migranter är särskilt utsatta för 
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människohandel. Grupper som är sårbara och utsatta för diskriminering har ofta låg utbildning, 

sämre självkänsla, mindre kunskap om sina rättigheter och lever i fattigdom, ohälsa och otrygghet. 

Det är samma anledningar som gör människor sårbara för människohandel. Det finns också en 

koppling diskriminering och medborgarskap. Det finns en strukturell diskriminering mot t ex 

papperslösa. De saknar rätt till grundläggande arbetsrättsliga lagar och vård. Eftersom de saknar 

medborgerliga rättigheter har de svårt att hävda sina mänskliga rättigheter. Det finns strukturell 

diskriminering mot kvinnor som kan kopplas till människohandel, inte minst för sexuella ändamål. 

Kvinnor har ofta färre alternativ och mindre resurser och lägre utbildning än män. Deras 

handlingsutrymme bestäms i högre grad av familjen och grupptillhörighet. Deras kroppar och 

reproduktiva förmåga är därmed en angelägenhet för familjen, och de kan ibland behandlas som 

familjens egendom av den anledningen. Det finns också en koppling mellan rasism och 

människohandel. Rasismen är en social hierarki som upprätthålls genom hur man klassificeras andra i 

förhållande till sig själv. Vissa grupper är ”de andra”, de som inte är civiliserade nog att fullt ut ha 

samma rättigheter och värde som de civiliserade medborgarna. En sådan syn möjliggör slaveri och 

människohandel. Avhumaniseringen av grupper av människor är således en förutsättning för 

människohandel. När romer förnekas en levnadsstandard som är människovärdig, innebär det också 

att de som grupp avhumaniseras. När vissa grupper, t ex etniska ryssar i baltiska stater behandlas 

som andra klassens medborgare legitimerar detta i sin tur att de inte fullt ut kan hävda sina 

mänskliga rättigheter heller. Kvinnor blir objekt i en könshandel, fråntagna rätten till sin egen kropp.  

Vilken vinst finns?  

Människohandel för sexuella ändamål anses vara en lukrativ handel. Vinsten för de som profiterar i 

toppen anses vara stor. Det finns inga produktionskostnader, ingen lagerhållning och kvinnorna kan 

utnyttjas flera gånger; deras tjänster säljs flera gånger per dag och kvinnan kan sedan säljas vidare 

igen. Få andra varor kan generera liknande vinster till så ringa investeringar. Det sägs att endast den 

illegala handeln med vapen och narkotika slår människohandeln vad gäller omsättning. 

Arbetskraftsexploatering är inte ett område som rönt lika mycket uppmärksamhet eller forskats på i 

samma utsträckning som människohandel för sexuella ändamål. Arbetskraft som utnyttjas till 

hälsovådliga och hårda arbeten under många timmar och utan annan än minimal ersättning innebär 

en stor vinstmarginal för den som profiterar.  

Visste du att…  

● Människohandel är förbjudet i alla EU-länder. Det är även straffbart att medverka till att en 

människa utsätts för människohandel.  

● Människohandel kan innebära flera olika former av utnyttjande; som att en människa tvingas 

sälja sex, slavarbeta, göra krigstjänst, tigga, stjäla eller donera organ mot sin vilja.  

● Vinsterna är stora för de som tvingar kvinnor att sälja sex. Riskerna för de i toppen är små. 

Kvinnorna kan säljas om och om igen. Det finns alltid nya kvinnor att tillgå.  

● Det finns en koppling mellan rasism, diskriminering och människohandel. Minoriteter, 

människor med funktionsnedsättning och papperslösa migranter är t ex särskilt utsatta för 

människohandel.  
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Denna handledningen är framtagen av Föreningen för nyskriven dramatik. 
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