Den desperate pige fra
Litauen
Berlingske fortæller her historien om en kun 19-årig litauisk pige, som sad fanget i
et skur i Vanløse. Udnyttet af kyniske bagmænd, der tjente penge på seksuelle
ydelser.

Den spinkle pige sad på en uredt seng. Sengetøjet var plettet og gulnet. Overalt i
værelset lå bunker af tøj og affald.Øldåser, sammenkrøllede cigaretpakker, en tom
vodkaflaske.I hånden knugede pigen en lille papir lap.
»Hjælp mig. Jeg er sexslave fra Litauen,« stod der skrevet med barnlig skrift på
gebrokkent engelsk.19-årige Ruta havde levet i en uge hér – i et skur i Vanløse – og
betjent kunder, der betalte 100-200 kroner for sex med hende eller 400 kroner for
en hel nat.
Læs hele den ni sider lange rystende fortælling om den 19-årige pige her. Om
hendes barndom og om de mange mænd, og om hvordan det gik så gruelig galt. Du
kan også læse mere om det generelle problem med menneskehandel i EU, og
hvordan EU forsøger at bekæmpe problemet.

Det får du
- Ni sider lang fortælling om 19-årig pige fra Litauen (Inkl. billeder).
- Generel historie om menneskehandel, der vokser i EU.
- Artiklen »Den værste krænkelse af et menneske« om, hvordan EU forsøger at
bekæmpe menneskehandel.
Sådan præsenteres historien
Du downloader en pdf-fil på 14 sider inkl. forside og billeder. Gem den på din pc
eller tavle-pc.
Den spinkle pige sad på en uredt seng. Sengetøjet var plettet og gulnet. Overalt i
værelset lå bunker af tøj og affald.Øldåser, sammenkrøllede cigaretpakker, en tom
vodkaflaske.I hånden knugede pigen en lille papir lap.
»Hjælp mig. Jeg er sexslave fra Litauen,« stod der skrevet med barnlig skrift på
gebrokkent engelsk.19-årige Ruta havde levet i en uge hér – i et skur i Vanløse – og
betjent kunder, der betalte 100-200 kroner for sex med hende eller 400 kroner for
en hel nat.
Læs hele den ni sider lange rystende fortælling om den 19-årige pige her. Om
hendes barndom og om de mange mænd, og om hvordan det gik galt. Du kan også
læse mere om det generelle problem med menneskehandel i EU, og hvordan EU
forsøger at bekæmpe problemet.
Det får du
- Ni sider lang fortælling om 19-årig pige fra Litauen (Inkl. billeder).
- Generel historie om menneskehandel, der vokser i EU.
- Artiklen »Den værste krænkelse af et menneske« om, hvordan EU forsøger at
bekæmpe menneskehandel.

