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Soma Chadalavada
Ålder: 16.
Bor: Med sin mamma och sin 
mormor i Bowbazaar, ett av 
Calcuttas äldsta bordellområden.  
Intressen: Dansa, sjunga, gå till 
parken och delta i festivaler. 
Favoritfilm: Bengaliska filmer och 
hindifilmer. 
Aktuell: Med i ett projekt med 
barnen i Bowbazaar som har 
pågått sedan 2002 för att skapa 
alternativ till prostitution. 

Soma Chadalavada, 16, bor i ett av Indiens bordellområden. 
Landet har 1, 2 miljoner barnprostituerade. Men snart har 
Soma sin biljett bort från helvetet – en gymnasieexamen.  
AV MARTIN SCHIBBYE  FOTO:  JONAS GRATZER

Soma, 16, 
längtar bort från 
bordellen

1 200 000 prostituerade barn 
Eftersom det sexuella utnyttjandet av barn är olagligt i 
Indien och aktörerna försöker dölja sin verksamhet finns 
det inga exakta siffror på hur många barn som är ut-
satta. Siffran som finns är uppskattningar gjorda av or-
ganisationer som arbetar med barnprostitution.
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Säg inget till journalisten! 
Då kommer människo-
handlarna och tar dig”

Inget brott att gå 
till prostituerade
I Indien finns lagstiftning mot 
hallick- och bordellverksamhet 
(Immoral Trafficking and pre-
vention Act) från 1986. Enligt 
lagen är det inte straffbart att 
vara prostituerad. Det är heller 
inget brott att gå till prostitue-
rade. 
Bordellägare kan i sällsynta 
fall dömas till tre års fängelse 
och låga böter. Som ett resul-
tat av den svaga lagstift-
ningen har få personer åtalats 
och dömts.
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– Jag önskar  
att jag hade 
växt upp någon 
annanstans



134 amelia

Framgångsrikt 
projekt
ECPAT-programmet Global Youth 
Partnership Project (YPP) är till för 
barn som överlevt kommersiellt sex-
uellt utnyttjande. Barnen stärks för 
att ta strid mot kommersiell sexuell 
exploatering och hjälpa sig själva att 
skapa positiva förändringar i sina liv. 
Läs mer om på: yppsa.org. 

När jag går längs 
gränderna blir 
jag trakasserad 
och tafsad på av 
köparna”

Utbildning är det som ska ta henne 
härifrån tror Soma som berättar att 
även  för ett okvalificerat arbete i 
Kolkata behöver man idag en examen.
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– I vanliga skolan kallas vi ”horungar”
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