
Kvinnliga och manliga strippor

Kvinnlig striptease kan spåras så långt tillbaks i 
tiden som till antikens Babylonien enligt vissa. 
Manlig striptease i vår del av världen uppkom 
däremot först under 1970- talet, vilket ungefär 
samstämmer med när kvinnor i väst kom ut på 
arbetsmarknaden. 
Det är kvinnlig striptease som efterfrågas till 
den allra största delen, både idag och definitivt 
rent historiskt. Idag är ungefär 1 av 10 
strippor män.
Det är kvinnlig striptease som Dragan Bratic 
marknadsför och till största delen tillhandahåller. 
På McDragans hemsida finns inte en enda manlig 
strippa. Det är av mycket unga kvinnors kroppar 
som strippklubbarna tjänar de grova pengarna på. 
Går man idag in på någon av de stora 
strippklubbarna i Sveriges hemsidor så kan 
man se att de annonserar efter nya tjejer till 
sina klubbar under parollen: Tjäna stora 
pengar snabbt! Man kan även se att det inte är 
särskilt många svenska kvinnor som svarar på 
annonserna. Idag med den fria rörligheten inom 
EU så lockas istället unga kvinnor från öststaterna 
hit under samma paroll: Tjäna stora pengar 
snabbt. 

Estland -
ursprungsland för strippor i Sverige

Det är Estland som är navet i Dragans Bratic´ 
rekryteringskedja av strippor. I Estland 
finansieras och kontrolleras sexindustrin med 
alla dess sektorer till stor del av organiserad 
brottslighet. 

Arbetslösheten är stor och kvinnornas löner är 
låga. Kvinnor i Estland tjänar ¼ mindre än 
vad män gör. De som jobbar inom sexindustrin i 
Estland är mycket unga kvinnor, över ¼ är under 
18 år.

Under 18 
år

18-24 år 24-30 år Över 30 
år

26,5 % 46,4 % 16 % 11,1 %

Arbete inom sexindustrin i Estland är oftast 
kortvarigt, sexarbetare brukar inte jobba inom 
sexindustrin särskilt länge, 16% av de tillfrågade 
hade varit verksamma mindre än en månad, 42% 
från 1-6 månader, 23% från 6-12 månader och 
19% över ett år.  
 

Inget drömyrke   

I en undersökning som Project Seastar 
genomförde frågade man tjejerna hur länge de 
hade tänkt stanna i branschen och då svarade 
cirka hälften ett halvår, och nästan 40 % endast ett 
år.  På frågan om drogmissbruk svarade ett urval 
på 321 av sexarbetarna, nästan 1/3 av dem uppgav 
att de använde droger. 

30% av dem som besvarade Project 
Seastar´s anonyma enkät hade blivit 
sexuellt utnyttjade som barn, 40% hade 
utsatts för våld eller blivit sexuellt 
utnyttjade under den tiden de varit 
verksamma inom sexindustrin.

Östersjöregionen

Migrationen av sexarbetare från Estland tilll 
Finland, Tyskland och Sverige har ökat. 
Sexindustrins kunder i Tallinn och Pärnu kommer 
främst från Finland och Sverige. Sexindustrin runt 
Östersjön är med andra ord sammanhängande.

Stripp-agenturerna 
Eurostrip & Starlife                                                             

Den estniska agenturen Eurostrip vann år 2010 
rätten att publicera jobbannonser till arbetslösa. 
Men det skulle visa sig att Eurostrip inte var 
vilket företag som helst. 

Förra året arresterades ägaren Indrek Mandre 
misstänkt för trafficking och koppleri - detta 
skedde samtidigt som Eurostrip anlitades av 
Dragan Bratic. Bratic fortsatte ändå samarbetet 
och Indrek Mandre skulle senare erkänna och bli 
dömd för medhjälp till prostitution. Till NSD sade 

Fakta-Lina
Facebook-gruppen Nej tack till strippklubb i Kiruna har en faktagräverska 

som har bidragit till Knegarbloggen. Här är senaste nytt från Lina!



Bratic den 28 november i år att han trots detta 
anser att Indrek Mandre är oskyldig. 

Eurostrip heter idag Starlife och har infört ett 
slags ”clean club” regelverk. 

I början av detta året var Dragan Bratic en av 
deras klienter, men de avbröt samarbetet med 
honom eftersom att de ansåg att han bröt mot 
deras regler, hans klubbar ansågs inte vara 
rena. Detta har uppmärksammats av NSD den 
28 november 2013. 

De svenska klubbarna

I början av 2000-talet gjorde Aftonbladet en större 
granskning av de svenska sexklubbarna i 
Stockholm. De som styrde över klubbarna var till 
största delen medelålders män. Aftonbladet kunde 
även konstatera att fler och fler unga kvinnor 
lockades till Stockholms sexklubbar från länder 
som Estland, Polen och Ryssland med hopp om 
att tjäna svarta pengar snabbt. Aftonbladets 
undersökning visade en mörk bild av de svenska 
klubbarna. På ett par av klubbarna erbjöds det 
köp av sexuella tjänster, medan vissa hade satt 
i system att låta männen tro att de skulle få 
köpa sex och sedan ta deras pengar. De flesta 
av klubbarna hade en väldigt låg omsättning och 
männen bakom dem deklarerade låga inkomster. 
Aftonbladet fann i sin undersökning: svarta 
pengar, prostitution, droghandel samt kopplingar 
till porrindustrin och grov organiserad 
brottslighet.

I en artikel från DN år 2009 kunde man läsa att 
261 unga kvinnor som jobbat på olika 
strippklubbar i Stockholm sköntaxerats för flera 
miljoner kronor. Över hälften av dem var väldigt 
unga, bara drygt 18 år, många utav dem hade inte 
ens flyttat hemifrån. I artikeln intervjuades en tjej 
som kallar sig för Nina (det är ett påhittat namn), 
hon har tidigare jobbat på strippklubbar och drev 
vid denna tid ett nätverk som kallas för Pris - 
Prostituerades Revansch I Samhället. Nina påstår 
att myndigheterna har dålig koll på sexbranschen 
och dess inkomster. Nina erbjuder de tjejer som 
skadats, på ett eller annat sätt, inom 
stripteasebranschen hjälp via Pris. Nina tycker 
att man bör fråga sig hur tjejernas arbetsmiljö 
och arbetstider verkligen ser ut?

Enligt Nina är det också en myt att de 
här kvinnorna tjänar massor av pengar: 

”Skulle man tvingas skatta för allt man 
får vore det inte värt det. Det är inte 
tjejernas fel och jag lovar: det handlar 
inte om tjejer som mår särskilt bra, på 
något sätt är de redan utsatta, annars 
skulle de inte hamnat där.”

Strippklubbar kan i flertalet länder, enligt 
forskningsrapporter, kopplas till prostitution, 
människohandel, narkotikahandel och olika slags 
våldsbrott. På Island fann man en koppling mellan 
striptease och prostitution och där är striptease 
sedan 2010 förbjudet.

Källor:
http://www.dn.se/sthlm/strippor-taxeras-for-undanhallen-
skatt/
http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0006/19/porrlankar.html
http://www.policy.hu/kalikov/ESTONIA.html

http://knegarkampanjen.wordpress.com
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