- Motbydelig og brutalt
- Det er motbydelig at norske menn kjøper sex fra trafficking-ofre, sier SVs Akhtar Chaudhry, som
nå vil vurderer å straffe sexkjøpere hardere.

- BARBARI: - Dette er barbari, sier visepresident på Stortinget, Akhtar Chaudhry (SV). Han er rystet over
Dagbladets avsløringer fra det brutale sexmarkedet i Norge. Foto: BERIT ROALD/SCANPIX
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(Dagbladet): - Dette er barbari, sier visepresident på Stortinget, Akhtar Chaudhry (SV). Han er
rystet over Dagbladets avsløringer fra det brutale sexmarkedet i Norge.
Voldtatt og truet Når norske menn som kjøper sex, er bare siste ledd i kjeden av frykt og
fornedrelse trafficking-ofre rammes av. Spesielt de litauiske bandene er brutale og farlige, opplyser
norsk og litauisk politi til Dagbladet.
Den siste uken har Dagbladet skrevet om hvordan kriminelle personer utnytter sårbare grupper i
sexsalget i Norge. Tirsdag fortalte vi historien til «Eva», som ble lurt til Norge - for deretter å bli
voldtatt og truet til å selge sex på gata i Oslo.
Onsdag fortalte vi hvordan kriminelle nettverk utnytter psykisk og fysisk funksjonshemmede når de
misbruker prostituerte i blant annet Norge. Vi fortalte historien om «Maria», som ble kidnappet,
voldtatt - og forsøkt sendt til Vest-Europa som sexslave.
- Vondt og brutalt - Dette er såpass vond og brutal sak at SV er villig til å se på strafferammen på
nytt. Vi er ikke fremmed for å straffe både bakmennene og de som kjøper sex fra trafficking-ofre
hardere, sier Chaudhry til Dagbladet. Han mener Dagbladets saker viser at det er behov for en
forsterket innsats mot menneskehandel.
SV-politikeren varsler nå at de vil ta opp saken med de to andre regjeringspartiene og justisminister
Grete Faremo (Ap).
- Motbydelig - Vi må snu alle steiner for å stoppe dette, sier Chaudhry, som reagerer sterkt på at det
er norske menn som kjøper sex fra disse ofrene.

BLE KIDNAPPET OG VOLDTATT: Kriminelle nettverk utnytter psykisk og fysisk
funksjonshemmede når de misbruker prostituerte i blant annet Norge. «Maria» ble kidnappet og
voldtatt. Deretter ble hun forsøkt sendt til Vest-Europa som sexslave. Foto: TOMM W.
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- Det er motbydelig når våre menn er villig til å utnytte disse kvinnene, sier Chaudhry, som også
ønsker bedre internasjonalt samarbeide mot menneskehandel.

VOLD OG TRUSLER: I Oslos gater bruker litauiske kriminelle vold og trusler for å kontrollere
sexmarkedet, ifølge norsk politi. Foto: BJØRN LANGSEM/DAGBLADET

- Vi må forsterke samarbeidet mellom politi over landegrensene og få bedre utveksling av
informasjon, sier Chaudhry.

UTNYTTER DE SVAKESTE: - Det er de svakeste som blir utnyttet, sier Ramunas Sarapas, leder
for avdelingen for organisert kriminalitet i Panevezys-politiet. Foto: TOMM W.
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