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Hvid slavehandel er et begreb, som vi vel alle med mellemrum har hørt tale om. Et begreb, der er og var
omgivet med megen mystik. Noget, som man forstandsmæssigt egentlig ikke tror eller troede på, men som
dog alligevel satte fantasien i swing, når man læste om det i ugeblade og billigbøger. Nuvel, hvid slavehandel i
egentlig forstand, hvor hvide piger indfanges og bringes til andre lande for at sælges ved auktion på
slavemarked, hører vel fantasien til, men at unge naive piger gennem strålende tilbud om lettjente store penge
lokkes til udlandet, hvor de tvangsindlægges på bordel, og hvor "arbejdet" simpelthen består i prostitution, er
en kendt sag. Eventuelle tvivlere kan blot læse det efterfølgende, der er en autentisk beretning fra denne side
af underverdenen.
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