
 

 

 

Hur kan vi hjälpa unga utsatta kvinnor och flickor? 

 

Den 10 mars kunde vi, Göteborg-Bohus Soroptimistklubb, göra allvar av det flerklubbsmöte vi planerat 

sedan pandemin bröt ut 2020. Äntligen kunde vi fysiskt träffa systrarna i Göteborg-Mölndal- och Göteborg-

Mölnlyckeklubbarna på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Äntligen fick vi möjlighet att lyssna till Michael 

Verdicchio och hans gripande berättelse om projektet Systrar som han tillsammans med fotografen Meli 

Pettersson Ellafi drivit. Michael Verdicchio, grävande reporter på Göteborgs-Posten har lyft fram en 

kvinnogrupp, som det sällan talas om - unga kvinnor i prostitution.  För detta vann han 2020 Guldspaden, 

Sveriges finaste journalistpris.  

Motiveringen löd ”För att med offrens röster ha blottlagt mekanismer som driver barn och unga in i 

prostitution”. Många var - och är - just barn. 

 

Michael hade hört om rättsfall, där unga tjejer hamnat i prostitution. För att nå ut till denna målgrupp 

skapade han en podd*) samt en artikelserie i GP. Det var en serie som berörde mig mycket, delvis kanske för 

att det här är en för ganska många okänd grupp flickor och kvinnor. 

 

Kvällen inleddes kort med att Kvinnofolkhögskolans rektor berättade om hur skolan kom till och hur den 

fungerar idag. Inkommande unionspresident Ingrid Ljunggren från Sotenäsklubben deltog också på mötet 

och presenterade sig själv och unionsprojektet om Ukraina. Två systrar från Jönköpingsklubben hade också 

tagit sig till Göteborg och vår kväll. 

 

Tillsammans med inbjudna gäster var vi 45 kvinnor som lyssnade till Michaels berättelse om unga systrar 

som lever med våld och övergrepp. Garvade poliser har blivit djupt tagna och ofta illamående av flickors 

berättelser. Utredningsmaterialet med grova våldsinslag har hemligstämplats. Det handlar om tonåringar 

ända ner till barn i 12-13-årsåldern som önskar bli accepterade som de är, inte mobbade för att de inte har 

dyra märkeskläder eller rätt väskor eller parfymer. Via sociala media är det lätt för en ung person att hamna i 

en situation de sedan har svårt att ta sig ur. Michaels mål var att skuldbelägga männen istället för dessa unga 

tjejer - och männen är vanliga män, ofta män med höga utbildningar, befattningar och med makt. En var 

rektor på en skola, en annan var en föräldraledig man som passade på att köpa sex hemma medan barnet sov!  

Det här är ett tungt område, som så många andra ämnen och aktiviteter vi soroptimister tar oss an. Trösten 

för oss är, att vi gör skillnad, att vi ställer upp för varandra och för systrar och människor som behöver hjälp 

och stöd. Inte minst har vi nu sett detta i samband med den fasansfulla situationen i Ukraina.  

 

Michaels erfarenhet bör tas tillvara mycket mer, till exempel besöka skolor på högstadie- och gymnasienivå 

och berätta om hur lätt det kan vara ibland att halka in på spår som kan sätta spår för livet och medföra 

oerhörda lidanden för unga tjejer - säkert många unga killar också. Michael Verdicchio finns på Göteborgs-

Posten och kommer gärna ut till fler klubbar och pratar om detta.  

 

Överskottet av vår kväll går till Talita (talita.se), som arbetar uppsökande, förebyggande och rehabiliterande 

med att hjälpa unga kvinnor att lämna prostitution och pornografi. 

 

*) Lyssna på Systrar på GP.se/podcast eller i Spotify , i Apple Podcasts, i Google Podcasts eller i Acast 
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