
 

CASE 4: HVORDAN FORHINDRER MAN SEXTURISME? 

 
 

I Nicaragua bliver mange børn udnyttet til sex af 

turister. Mange børn lever på gaden i fattigdom, hvor de 

arbejder og tigger for at skaffe penge. I de områder af 

Nicaragua, hvor der kommer mange turister, er der 

marked for, at de kan sælge sig selv. De fleste børn der 

er involveret er fra 10 år. 

Ofte foregår det på hotellerne, hvor f.eks. bartendere er 

vidner til at turister tager mindreårige med sig. I 

Nicaragua er der en lov, der siger, det er strafbart, hvis man ser det ske men ikke melder det. En 

af problematikkerne omkring det er, at folk er meget uvidende omkring loven, og om hvordan man 

håndterer situationer som disse. 

 
 
Et konkret eksempel på tiltag:  

Kampagnen ”No hay excusas! Somos niñas y niños!” (”Der er ingen undskyldninger. Vi er børn!”) 

sætter fokus på at få børnene væk fra gadelivet, og dermed væk fra sexturismen. Det er en gruppe 

af fire damer der arrangerer det, og selv engagerer sig ved at gå på gaden for at lære 

gadebørnene at kende. Langsomt vil de opbygge en relation til dem for på den måde at kunne 

hjælpe dem ud af miljøet. Det kan være svært at overbevise børnene om, at der findes bedre 

måder at tjene penge på, eller at der er et andet alternativ, som f.eks. uddannelse, da de ofte ser 

arbejdet på gaden som den nemmeste løsning. 

 

 

Spørgsmål 1: 

Hvad kan man ellers gøre for at sætte større fokus på sexturismen? 

 

Spørgsmål 2: 

Hvilke konsekvenser kan sexturismen have for børnene i forhold til deres fremtid, psyke og liv? 

 

Spørgsmål 3: 

Forestil jer, at I får doneret 100.000 kr. fra en velgørende fond til at gøre noget for børn der er 

involveret i sexturisme. Hvordan ville I bruge pengene? Hvilke udfordringer kunne der være 

forbundet med at bruge pengene på denne måde? 


