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Nabituna tillsammans med sin husmamma på Safe House.

DR KONGO

Fria från sexslaveri
Inget barn ska behöva utsättas för människohandel,
misshandel, tortyr och sexslaveri. Genom projektet
Save a Girl hjälper vi flickor att lämna livet på bordellerna. Vår samarbetspartner är Panzi Foundation.
40 nya flickor välkomnades till våra fyra Safe House
under oktober 2020 och de håller nu på att rehabiliteras och återanpassas. Under tiden förs samtal med
flickornas familjer om möjligheten för dem att kunna
återvända hem när de lämnar Safe Housen.
Nabituna är en av de flickor som lämnade bordellen
under 2020. Hon har återvänt till sin familj med hjälp
av våra medarbetare. Hon får ett skolbidrag och kan nu
fortsätta gå i skolan utan att belasta familjen. Hon berättar:
-Mitt namn är Nabituna och jag är 13 år gammal. Andra
prostituerade på min bordell kallade mig ”TAC”, som på
vårt språk betyder, en överfull och billig buss. Jag kommer
från Bagira-området och är den tredje av nio syskon. Vi är
en pojke och åtta flickor. Pappa är polygam och är gift med
tre fruar men han har även en hemlig älskarinna. Min
pappa är far till 18 barn. Min mamma är pappas första fru.
Min familj hade inte råd att betala min skolgång och mat.
De skickade mig därför till min mors äldre syster så att de
skulle ta hand om mig. Hon är kristen och gift med en muslimsk man. Mannen fick en dag sluta på sitt arbete. Han
började då att bevaka moskén utan betalning. Jag var
tvungen att lämna skolan och det var då allt började. Jag

Flickorna behöver mycket kärlek.

hade kontakt med en 15-årig grannflicka. Hon hade fått
lämna sin familj för de var fattiga och hon tjänade pengar
till mat på en bar. Hon sa att jag kunde följa med henne
dit. Jag själv var tolv år gammal och förstod inte riktigt
vad det innebar. Men en dag bestämde jag mig för att gå
till en bar som heter, Big Vagina, som ligger i Kasha-distriktet. I själva verket var det en bordell men det visste
jag inte då. Jag var fortfarande tolv år och oskuld.
Under min första dag på bordellen kom en chaufför fram
till mig. Han hade druckit lokal sprit och var berusad. Han
ville ha sex med mig för 1000 kongolesiska franc (cirka 4
kronor). Denna man gjorde mig mycket illa. Jag avstod
från att berätta för min mamma vad jag varit med om.
Två dagar senare återvände jag till samma bordell. Jag
behövde få pengar till mat. Jag började då mitt liv som
prostituerad.
Vid ett tillfälle kunde jag lämna bordellen för att söka upp
min mamma. Hon förstod att det var något som inte
stämde. Hon tog mig till ett apotek för att ta blodprov på
mig för att se om jag hade någon sjukdom. Jag var orolig
när vi väntade på svaret. Ingen hade informerat mig att
man kunde få hiv om man inte använde kondom. Varken
hon eller apotekaren berättade för mig om resultatet, inte
heller berättade de om jag fått hiv, de var tysta. Eftersom
de inte berättade något trodde jag att resultatet var negativt. Jag var mycket förvirrad och kände mig ensam. Livet på bordellen hade förändrat mig och jag mådde
mycket dåligt. Jag var vilsen och rädd.
En dag när jag var på bordellen fick jag höra talas om fältorganisationen APACH som arbetade med ett projekt

16 av de 40 flickor som fick hjälp att lämna bordellerna under oktober 2020. De är 10 - 14 år gamla.

som heter “Save a Girl”. Jag fick en tid senare hjälp att
lämna bordellen som jag levt på nästan ett år. Jag vill aldrig mer få pengar genom att sälja min kropp. Jag vill aldrig
mer tvingas vara på en bordell. Idag är jag tretton år gammal och vill må bra igen. Jag tackar BarnSamariten och
Panzi Foundation för att ni räddat mig från livet på bordellen, avslutar Nabituna.”

40 nya flickor har lämnat bordellerna
Under oktober 2020 kom det 40 nya flickor från bordellerna i Bukavu till våra Safe House. Flickorna som
levt på bordellerna har dagligen misshandlas och våldtagits. De är desillusionerade och har tappat fotfästet.
De känner sig värdelösa och befolkningen ser ner på
dem, de är lägst ner i samhällsskiktet. De lokala fältorganisationerna, som arbetar tillsammans med Panzi
för att kartlägga var de prostituerade barnen finns,
har regelbundna upplysningskampanjer för att medvetandegöra folket om att det är straffbart att använda barn i sexhandeln och som handelsvaror. De
uppmanar att man ska ställa förövare och bordellägare till svars för sina fruktansvärda handlingar mot
barnen. Detta är ett arbete som pågår parallellt med
att man hjälper barnen bort från bordellerna.

Musikterapi på Panzisjukhuset
Det finns en fotbollsplan på Panzi där flickorna från de
olika Safe Housen kan mötas. Flickorna uppskattar
detta mycket och är även med på den musikterapi som
anordnas på Panzi sjukhuset för våldtäktsoffer. Utöver detta får de individuella samtal med psykolog. Efter intervjuer har det framkommit att många flickors
missöde ofta startade med att pappan lämnade familjen. Barnen tillhör pappan och när han tar sig en ny fru
är det väldigt vanligt att hon misstycker till att barnen
ska bo med henne och pappan, då tvingas de lämna
hemmet. En annan anledning är att de på grund av fattigdom måste lämna hemmet och hamnar i prostitution. Ibland sker kontakten med en bordell genom
andra flickor som berättar att de kan få en säng och
tak över huvudet om de säljer sin kropp. För en del
flickor upplevs detta tryggare än att bo på gatan där
man också är utsatt för våld och våldtäkter, utan att få
tak över huvudet. I bordellområdena sprids även sjukdomen hiv. Om flickorna vill att kunderna ska använda

kondom medför det att de förlorar kunder och därmed inkomst till mat för sin överlevnad.

Småskalig affärsverksamhet
Många flickor har en familj eller släkting att återvända till men de är oftast mycket fattiga. Vi har sett
behovet av att erbjuda barnens mammor en kurs i
småskalig affärsverksamhet. Det kan vara att sälja
kol, mjöl, kryddor, bröd och tyg. Detta är ett initiativ
som ligger i projektet Save a Girl. Vi ser tydligt att familjerna behöver få hjälp med inkomstgenererande
verksamhet för att flickorna inte ska tvingas ut på gatan igen. Inkomsterna som familjen får täcker skolavgifter och en del av matkostnaderna för barnen vilket
bidrar till att de kan få bo kvar hemma. Att de ska
kunna återgå till skolan viktigt. Utbildning stärker
barnen och de lär sig om sina rättigheter. Målet är att
flickorna ska bli en del av sitt biologiska sammanhang
och kunna återvända hem igen när de rehabiliterats.
-Vi fortsätter att finna lösningar för att förhindra
barnsexhandel här i Bukavu och vi arbeta för att barnen ska få en ljus framtid, säger Balezi, projektledare
för Save a Girl.
Tack för att du är med och bidrar så att vi kan fortsätta våra insatser för barn i världen. Varje bidrag behövs! Våra medarbetare på Panzi är väl medvetna om
att det är enskilda gåvogivare och second hand butiker i Sverige som gör insatserna möjliga, stort tack!
Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Under de närmaste dagarna
kommer det att ligga en film
på BarnSamaritens hemsida,
där Doktor Mukwege berättar
om vårt gemensamma projekt
”Save a Girl.” Se den gärna!
www.barnsamariten.se

BarnSamariten
Kortebovägen 48, 564 33 Bankeryd
Tfn 036-37 79 00, E-post info@barnsamariten.se, www.barnsamariten.se
Bankgiro 901-1305 Plusgiro 90 11 30-5 Swish 9011305

