Psykisk og fysisk funksjonshemmede blir
misbrukt som prostituerte i Norge
«Maria» (24) ble kidnappet og voldtatt - skulle selges som sexslave.

LITAUEN (Dagbladet): Maria (24) ble lurt fra en spesialskole da hun var 18 år.
Når utenlandske kvinner blir tvunget eller lurt til Norge for å selge sex, velger ofte
kriminelle bander ut de mest vergeløse.
- Ofte er det mennesker som kommer fra svært fattige kår, forteller Lena Hanssen, som
jobber ved Nadheim, et senter for menn og kvinner i prostitusjon i Norge som blir drevet av
Kirkens Bymisjon
- Men vi har også sett eksempler på at det er personer som har nedsatt psykisk og
fysisk funksjon, og som mangler forutsetningene for å forsvare seg selv.
Hensynsløst utnyttet Kristina Misiniene fra den litauiske hjelpeorganisasjonen Caritas
forteller at de har sett flere eksempler på at vergeløse blir hensynsløst utnyttet.

- 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 Misiniene.
Også Sandra Zalcmane fra den latviske organisasjonen Dosa Maja, som driver et senter
for trafficking-ofre, forteller at de har hatt saker med personer som er utviklingshemmede.
- Blant andre hadde vi en psykisk utviklingshemmet gutt som ble tvunget til å jobbe som
prostituert i Berlin, forteller Zalcmane.
De vergeløse Et eksempel på at det er de mest vergeløse som blir utnyttet, er 24 år gamle
litauiske Maria. Det er seks år siden hun ble tilbudt en jobb i Tyskland.
- De sa jeg kunne dra til landet hvor de hadde verdensmesterskapet i fotball. Der ville jeg
kunne tjene gode penger på å jobbe som renholder, forteller Maria til Dagbladet.

Dagbladet møter henne i et nedslitt, nedtrykt og forfallent lite hus i Litauen.
Spartanske forhold På utsida av huset skaller malingen av. Inne i stua til Maria og mora er
det nyvasket, ryddig og koselig. 24-åringen er fortsatt redd for de mennene som lurte
henne, og Dagbladet har derfor valgt å omtale henne som «Maria».
Da hun fikk tilbudet, var hun 18 år og bodde fortsatt på en spesialskole for elever med
lese- og skrivevansker.
- Det var ei venninne av meg som introduserte meg for den eldre mannen, forteller den
litauiske kvinnen.
Hun ble lurt til en leilighet i en by i nærheten av der vi treffer henne.

- 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.
Ble holdt innesperret Ingen burde noensinne klandre henne, men likevel føler Maria skam.
Skam fordi hun var naiv. Skam fordi hun stolte på de eldre mennene, og at hun lot seg
lure. Skam fordi de slo henne og deretter voldtok henne.
Hun ble holdt innesperret i leiligheten i nesten ti dager. Fortsatt er Maria sterkt
preget av disse dagene.
Fortsatt redd - Hun sover dårlig om natta og har ofte mareritt. Hun vil bare være sammen
med meg, forteller den 51 år gamle mora.
Dattera er redd for å gå ut alene. Hun er redd for nattemørket. Og ikke minst er hun
redd for menn.

Etter den første voldtekten, forsøkte de å voldta henne én gang til. Denne gangen klarte
hun å slå og sparke seg løs.

Mens Maria var innelåst i leiligheten, var mora livredd. Hun hadde ringt til spesialskolen og
funnet ut at dattera var forsvunnet.
Den 51-årige kvinnen ringte til politiet og fikk Maria etterlyst.
Skulle sendes til Tyskland Etter ti dager ble Maria sendt på en minibuss i retning Tyskland.
Da minibussen ble stoppet på grensa, fant grensepolitiet ut at hun var meldt savnet.
- Jeg fikk en telefon med beskjed om at de hadde funnet dattera mi. De fortalte at jeg
hadde tre timer på å hente henne, sier moren.
Hun ringte den katolske organisasjonen Caritas. Det var de som klarte å hente henne.

I dag er fortsatt livet til Maria på vent. Hun bor hjemme hos mora og litt
etter litt forsøker hun få livet sånn noenlunde på skinner. I dag drømmer
hun om å jobbe i en ordentlig butikk. Sitte bak ei kasse. Leve et så
normalt liv som mulig.

