
Kanske skulle Thailändarna lära Sverige.
(sex och samhälle)

Det finns två saker som slår en när man är i Sverige. Det ena är åldersfixeringen och det andra är 
sexfixeringen. Inget av det ser man i Thailand.

När det gäller prostitutionen, så är den förbjuden i Thailand. Men den efterlevs inte alls. Allt sker 
öppet i Thailand. I Sverige är prostitutionen dold på nätet .Att unga kvinnor och tonåringar säljer 
sina kroppar här är obegripligt för mig.

Här i Sverige finns ju ett socialt skyddsnät. I Thailand finns inte det, därför finns det prostitution, 
och det är beklagligt. Jag kan förstå, men aldrig acceptera det. I Sverige är kvinnorna ofta utmanande 
klädda och på badstränderna går svenska kvinnor topples. Thailändska kvinnor skulle skämmas över 
att vara utmanande klädda eller att gå topples.

Här i Sverige finns det porrbutiker, sextidningar och alla dessa sexkontakter och jag vet inte allt. Jag 
har aldrig sett det i Thailand .Jag tror inte KD eller Sverige skall lära Thailändarna om sexköpslagen. 
Man borde soppa rent framför sin egen dörr. Thailand har egna förordningar och bestämmelser och 
de som missbrukar sex lagarna i Thailand kan bestraffas mycket hårt.

Jag tänker då på pedofiler och våldtäcksdommar är mycket strängare och hårdare i Thailand än vad 
de är i Sverige. Här är de för milda. När det gäller homosexualitet så är inställningen i Thailand:vem 
bryr sig. I Sverige är det tvärtom. Här måste man ha en speciell dag för att kunna visa upp sig – helt 
otänkbart i Thailand.

Ingen gillar den öppna prostitutionen i Thailand. Men det är tyvärr ett sätt att tjäna pengar, mycket 
pengar. Om du är mellan 20 och 30 år, för efter 30 år, är man out ,enligt thailändarna själva. Vad 
skall man göra? För pengar betyder allt i Thailand. Har du pengar så har du prestige och standard. 
Varifrån pengarna kommer bryr sig ingen om. Inte ens om du säljer din kropp. Tyvärr är det så

Här i Sverige är det ju tvärtom, fastän det finns ett skyddsnät. Varför säljer tonåringar sex i Sverige ?
Kanske skulle thailändarna lära Sverige och inte tvärtom.
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