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Företag för kvinnors frihet
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I ett distrikt i Calcutta i 
Indien finns cirka 10 000 
prostituerade. Många är 
där emot sin vilja, de har 
blivit köpta och sålda. 
Många kommer från Indien 
men även från länder som 
Nepal och Bangladesh. 
Denna del av staden kallas 
Sonagacchi – det gyllene 
trädet – och är det största 
sexkvarteret i mångmil-
jonstaden. Här är misären 
stor och fattigdom likaså. 
En definition på fattigdom 
är avsaknaden av valmöj-
ligheter. Det är just detta 
som dessa kvinnor – som 
är sexslavar – saknar.

Hit kom Kerry Hilton 
med familj från Nya 
Zeeland för nio år sedan 
och startade ett företag, 
för Guds och kvinnornas 
skull, för valmöjlighet och 
frihet.

– Vårt företag heter 
Freeset Bags, berättar 
Kerry och vårt mål är att 
befria människor från sex-
industrins slaveri.

Arbetslöshet gör männis-
kor sårbara för människo-
handlares bedrägliga bete-
ende, eftersom de utlovar 
vanliga jobb, men kvinnor-
na luras och hamnar som 
fångar på en bordell. Så 
förebyggande arbete mot 
trafficking måste inne-
hålla företagsutveckling. 
Men det är lika viktigt om 
traffickingoffer ska kunna 
befrias till ett värdigt liv. 
För vad Kerry och allt fler 
har förstått är att man 
måste kunna erbjuda ett 
jobb med mänsklig värdig-
het för dem som kommer 
ut ur sexslaveriet.

– Det räcker inte med 
att prata om andliga ting 
eller bara erbjuda terapi 
eller husrum. Det handlar 
om att återupprätta dessa 
kvinnor socialt, ekono-
miskt, själsligt och andligt. 
Den enda långsiktiga och 
hållbara lösningen är att 
kunna erbjuda arbete i en 
miljö där värdighet kan 
återupprättas och holis-

tisk förvandling kan ske, 
säger Kerry.

Kerrys företag gör handväs-
kor i jute som exporteras 
till olika länder, inklusive 
Storbritannien, USA och 
Sverige. Årsproduktionen 
är 200 000 väskor och man 
undersöker marknader och 
möjligheter att expandera 
i både sortiment och andra 
länder. Just nu arbetar 140 
personer på företaget. Det 
kan synas vara en liten del 
men det innebär över 100 
kvinnor som gått från sla-
veri till ett liv i frihet.

– Vårt mål är att ha 500 
kvinnor befriade och för-
vandlade och anställda i 
Freeset Bags år 2013, berät-
tar Kerry Hilton.

På jobbet erbjuds kvin-
norna läs- och skrivkurser, 
terapi, arbetsträning, bra 
lön och goda arbetsförhål-
landen. Man samlas också 
till bön och regelbundna 
bibelsamtal.

– Vi är mer kyrka än van-
liga kyrkor, säger Kerry 
med glimten i ögar. Vi möts 
och har daglig och verklig 
lärjungaträning sex dagar 
i veckan.

När Kerry läste Bibeln 
slogs han av hur mycket 
den talar om de fattiga och 
Guds omsorg för dem. Men 
han kände inga fattiga och 
utslagna när han bodde i 
New Zeeland. Så han sökte 
aktivt upp hemlösa för att 
dela deras liv, för att förstå 
Guds hjärta för dem. Det 
var början på resan till de 
fattigaste av fattiga, till de 
mest utsatta, förnedrade 
och hjälplösa: prostituera-
de och traffickingoffer i de 
redan fattiga kvarteren i 
Calcutta.

– När vi kom hit visste 
vi inte riktigt vad vi skulle 
göra, mer än att umgås 
med de fattiga. Att starta 
och driva företag fanns inte 
med i bilden. Men en av de 

första kvällarna gick jag ut 
för att lära känna grann-
skapet och där stod i långa 
rader tusentals kvinnor 
och sålde sina kroppar. Då 
förstod jag att här hörde vi 
hemma; det var till sådana 
här kvarter Jesus kom och 
hjälpte människor.

I dagarna fyller företaget 
sju år och orderböckerna 
är fyllda. En stor utmaning 
är nya lokaler i närheten. 
Man är mitt i sexdistrik-
tet och vill inte flytta däri-
från. För Kerrys vision är 
att omvandla området från 
slaveri till frihet, från sex-
industri till företag för fri-
het. Kerry har inga inten-
tioner att lämna Indien 
– det är en livskallelse.

– Jag stortrivs! Vad 
kan vara bättre eller mer 
meningsfullt än att få vara 
med och befria människor 
och se dem förvandlade på 
många plan, säger Kerry. 
Vidare så lär jag mig mer 

om Jesus och förstår Guds 
ord bättre genom dessa 
kvinnor än genom några 
andra. Jag ser Jesus varje 
dag.

Slaveriet fortsätter. I dag kallar vi det för människohandel eller trafficking. 
Miljontals människor köps och säljs och hålls fångna emot sin vilja. Det finns 
ett samband mellan människohandel och prostitution. Inte alla prostituerade är 
traffickingoffer, men upp emot 80 procent av alla traffickingoffer är slavar i sex-
industrin. Världen idags Mats Tunehag har träffat Kerry Hilton i Calcutta där man 
gör allt för att hjälpa drabbade kvinnor tillbaka till ett värdigt liv.

mats.tunehag@varldenidag.se
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På företaget Freeset Bags i Calcutta får kvinnor som blivit sexslavar en valmöjlighet och frihet. Kerri Hilton som driver företaget menar att det handlar 
om att återupprätta kvinnorna socialt, ekonomiskt, själsligt och andligt. Kvinnorna erbjuds arbete i en miljö där värdigheten kan återupprättas.

”Vi är mer 
kyrka än van-
liga kyrkor. Vi 
möts och har 
daglig och verk-
lig lärjungaträ-
ning sex dagar i 
veckan”
Kerry Hilton, företagare


