Slik kontrollerer mafiaen sexmarkedet
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.

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

PANEVEZYS/OSLO (Dagbladet): I Oslos gater bruker litauiske kriminelle vold og trusler
for å kontrollere sexmarkedet, ifølge norsk politi.
- I forhold til de andre prostitusjonsmiljøene peker litauere seg ut som spesielt voldelige. Vi
har sett flere tilfeller hvor de bruker vold for å kontrollere prostituerte. Blant annet har vi
hatt saker hvor litauere har ranet og voldtatt prostituerte for å tvinge dem under sin
kontroll, sier politioverbetjent Hege Naustdal, etterretningsleder ved seksjon for organisert
kriminalitet i Oslo politidistrikt.
De to siste dagene 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.
Kidnappet og voldtatt I går 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.
Ifølge litauisk politi er rekrutteringen og utnytting av jentene i Litauen svært organisert. Ofte
blir jentene ført til en leilighet i Litauen, hvor de blir tatt med til frisøren, får nye klær og blir
tatt bilde av, før de sendes ut av landet.

- De har et velfungerende nettverk som tar seg av alt det praktiske - hele veien fra
landsbygda i Litauen til de ender opp på gata eller i et bordell i en vesteuropeisk by,
sier politibetjent Justinas Kuzmickas til Dagbladet.
Det er Kuzmickas som har hovedansvaret for trafficking-sakene i Panvezys-fylket. Ifølge
ham er rekrutteringen og utnytting av jentene svært organisert.
- Blir pyntet - Vi kan ta utgangspunkt i en konkret hendelse for tre måneder siden. Da fant
vi ei jente i en leilighet her i byen. Hun hadde blitt tatt med til frisøren. De hadde kjøpt nye
klær til henne, og de hadde allerede begynt forberedelsene til å sende henne ut av landet,
sier politibetjenten.
Trafficking-ofrene blir pyntet før de sendes til destinasjonslandet - slik at de kan
tjene mest penger for bakmennene, forklarer han.
- Det er de svakeste som blir utnyttet, sier Ramunas Sarapas, leder for avdelingen for
organisert kriminalitet i Panevezys-politiet.
- Ender i rennesteinen
Siden 2010 har politiet i Panevezys tatt ut tiltale i 20 trafficking-saker, hvorav tre saker som
involverer barn. Sarapas tror de bare klarer å hjelpe et fåtall av kvinnene som blir utsatt for
overgrep og menneskehandel.
- Det er mange savnede personer i Litauen, sier han.
Sarapas forteller at mange av trafficking-ofrene begynner å misbruke narkotika og alkohol
for å takle de harde forholdene.
- Ofte ender de opp i rennesteinen i Litauen etter å ha jobbet som prostituert i VestEuropa, sier Sarapas.
- Tar sitt eget liv - Som regel er det bare de som klarer å rømme vi klarer å hjelpe, forteller
Sarapas, som forteller at mange av jentene som blir utnyttet, velger å ta sitt eget liv.

BLE KIDNAPPET: - Først tok de meg med til en frisør. Deretter tok de meg tilbake til en
leilighet. Der fortalte de meg at «de ville prøve varene». De ville ha sex med meg, men jeg nektet,
forteller Maria. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
- Ei jente hoppet ut gjennom et vindu, forteller han.
Politiet har nå valgt å gjenåpne samtlige saker fra de siste ti åra.
- Mange av forbryterne blir sjokkert når vi gjenåpner sakene. De trodde aldri de kom til å
bli tatt, sier politibetjent Kuzmickas.

BEHANDLET SOM SLAVE: For den litauiske kvinnen, «Eva», var Oslo aldri et trygt sted. Fra

25. juli 2009 og fram til hun rømte 18. september samme år var Oslo stedet hvor hun ble banket
opp, voldtatt, truet og tvunget til å selge sex. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
Han forteller at de fleste av ofrene kommer fra fattige familier.
- De er naive og vet lite om verden der ute, forteller han.
Forholdene trafficking-ofrene lever under, er svært harde.

DE SVAKESTE: - Vi ser at de lokale sosialarbeiderne ikke klarer å fange opp og beskytte de
svakeste i samfunnet. Vi ser også at det ofte tar lang tid før de får hjelp, sier sier Kristina Misiniene
fra organisasjonen Caritas. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET
- Vi hadde en sak i Spania hvor en kvinne ble tvunget til å jobbe ti til tolv timer i
døgnet i et bordell. Hun fikk ingen av pengene og levde under svært dårlige forhold.
Det endte med at hun forsøkte å ta sitt eget liv, forteller Sarapas.

