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Uppmaning till  
svenska män: Köp  
inte sex under VM
Rysk organisation varnar fotbollsturister: 
”Det finns inga schyssta sexköp”

Att sälja sex är straffbart i Ryssland, men prostitution sker helt öppet eftersom det här anses 
socialt accepterat att köpa en annan människas kropp. Myndigheterna hävdar emellertid att 
människohandeln inte är något utbrett problem i landet. BILD PETER DEJONG

Hjälporganisationens budskap 
till svenska män som besöker 
Ryssland under fotbolls-VM 
är enkelt: ”Köp inte sex! Och 
informera oss gärna om du ser 
något misstänkt”. 

– Det finns inga lyckliga 
horor. All prostitution har att 
göra med trafficking, säger 
Elena Timofeeva, från den 
ryska organisationen Safe 
House Foundation.   

Ökad rekrytering inför VM 

”Finns inga lyckliga horor”

Uppmaningen: ”Gör det inte!” 

Prostitution socialt accepterad 

Samhället blundar 

Inför fotbolls-VM har det massrekryterats prostituerade till de städer där matcherna hålls. BILD REED SAXON

Polisen missbrukar 
sin maktställning. 
Det är inte ovan-
ligt att de tar in 
en prostituerad 
till stationen över 
veckoslutet, för 
att utnyttja henne 
sexuellt och stjäla 
hennes pengar.
Elena Timofeeva, grundare av 
Safe House Foundation



 

  

7söndag 24 juni 2018

Hjälporganisationens budskap 
till svenska män som besöker 
Ryssland under fotbolls-VM 
är enkelt: ”Köp inte sex! Och 
informera oss gärna om du ser 
något misstänkt”. 

– Det fi nns inga lyckliga 
horor. All prostitution har att 
göra med traffi cking, säger 
Elena Timofeeva, från den 
ryska organisationen Safe 
House Foundation.   

Ökad rekrytering inför VM 

”Finns inga lyckliga horor”

Uppmaningen: ”Gör det inte!” 

Prostitution socialt accepterad 

Samhället blundar 

Safe House Foundation
● Den ryska antitraff icking-
organisationen Safe House 
Foundation jobbar med 
informations- och utbild-
ningskampanjer riktade mot 
allmänhet, myndigheter och 
polisväsende, samt stöttar 
landets lokala hjälpcentrum 
för prostituerade som vill ta 
sig ur verksamheten. 
● Förutom att inte köpa sex 
uppmanar Elena Timofeena 
svenska män som besöker 
Ryssland under fotbolls-VM 
att rapportera till hennes or-
ganisation Safe House Foun-
dation, eller någon likvärdig, 
om de ser misstänkt prostitu-
tion i en bar eller på ett hotell. 
Det för att verksamheten ska 
kunna motverkas.

JÖRGEN LUND

Elena Timofeeva, grundare av antitraff ickingorganisationen Safe House Foundation: ”Av alla de flickor och pojkar jag har mött i den här branschen under alla mina år, har jag aldrig någonsin mött någon som inte har 
varit skadad eller utsatt för övergrepp.”
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Det är inte bara ryska prostitu-
erade som köps av fans under 
fotbolls-VM. Kriminella nät-
verk slussar även dit kvinnor 
från andra länder. En av dem är 
Maria som varje kväll förvän-
tas utföra sexuella tjänster 
åt fyra-fem män. Pengarna tar 
någon annan.

– Det här är som ett företag. 
Mer vill jag inte berätta.

Fyra-fem män per dag

Hur ser dina dagar ut?

Hur går förmedlingen till?

Vilka är det?

Från vilka länder kommer 
männen som köper sex?

Hur många män handlar det om 
per dag?

Vad tjänar du på det?

Hur stor andel?

Ni är fem kvinnor i lägenhe-
ten. Om jag räknar rätt handlar 
det totalt om 900 000 kronor 
under VM. Någon måste tjäna 
rejält.

Du är inte orolig för att bli 
gripen av polisen?

Senast vi hade kontakt, det 
var något år sedan, sa du: ”Jag 
orkar inte mer nu. Jag blir sjuk 
eller galen om jag fortsätter.” 
Hur är det idag?

Vad gör du efter VM?

Men du skulle kunna sluta?

Vill du sluta?

Du har berättat att du vill bli 
lärare?

Vad ska du göra idag, efter 
den här intervjun?

ANDREAS GUSTAVSSON

Det här är  
inte ett bra liv.  
Det sliter ut mig, 
både kroppen  
och själen. 
Maria, prostituerad

MARIA FRÅN RUMÄNIEN:
”KUNDERNA KOMMER NÄR 
VM-MATCHERNA TAR SLUT”

Maria är drygt 30 år och lever ett kring-
flackande och slitsamt liv som prostituerad. 

Egentligen skulle hon vilja utbilda sig till 
lärare, ”men det är för sent”, säger hon.
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