Skema til høringssvar
Prostitutionsbegreber
18-05-201016-052010

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber
Navn
Titel
Firma/Institution
Mrk.
E-mail

Høringssvar sendes til
Helle Wittrup-Jensen
Begrebskonsulent
Servicestyrelsen
Høringssvar
hwi@servicestyrelsen.dk

Dine oplysninger
Navn
Titel
Firma/Institution
Tlf.nr.
E-mail

Jane Vinther, Nina Hedegaard og Hanne Helth
8. marts-initiativet – www.8marts.dk
ottendemarts@yahoo.dk

BEMÆRK! Husk at angive om dit ændringsforslag er til termen, definitionen eller kommentaren.
Termer

Definition

prostitution

handling, hvor mindst to
handlende parter på
markedsmæssige betingelser
køber og sælger seksuelle
ydelser indbyrdes

prostitutionsydelse

del af prostitution, der består
af aftalt seksuel ydelse
mellem parter, der har fysisk
kontakt

prostitutionsbetaling

del af prostitution, der består
af betaling for
prostitutionsydelsen

Kommentar til definition

Konkrete ændringsforslag

Den tankemæssige forestilling
om fænomenet prostitution er
værdineutral. Inden for
Servicelovens område er
prostitution benævnt som
type af socialt problem, men
hvorvidt prostitution udgør et
problem for den enkelte må
afgøres på individniveau.
Begrebet omfatter ikke
forhold, der falder under de
strafferetlige regler, fx at
unge under 18 år sælger
seksuelle ydelser eller det
fænomen, at personer tvinges
af andre til at sælge seksuelle
ydelser.
Begrebet omfatter ikke andre
former for betalte seksuelle
ydelser som porno og strip,
hvad enten det er direkte eller
via webcam.
Betalingen falder oftest på
forhånd og i form af
kontanter, men kan også
udgøres af andre modydelser.

handling, hvor mindst én
prostitutionskunde modtager seksuelle
ydelser af en eller flere parter, oftest
mod en modydelse i form af penge eller
naturalier

Begrundelse for ændringsforslag
Se det vedlagte høringsdokuments dele
om afgrænsningsparametre og
begrebsdefinitioner
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sexklinikprostitution

prostitution, hvor
prostitutionskunden opsøger
den prostituerede på offentlig
tilgængelig klinik, hvor mere
end én prostitueret benytter
faciliteterne, der er indrettet
til formålet

hotelprostitution

prostitution, der foregår på et
hotel, der ikke er specifikt
indrettet til formålet
prostitution, der foregår på
offentlig tilgængelig klub, der
også modtager gæster, der
ikke er part i prostitution
prostitution, hvor
prostitutionskunden efter
aftale opsøger den
prostituerede på dennes
private eller privatlignende
opholdssted, hvor faciliteterne
kun benyttes af én
prostitueret ad gangen
prostitution, hvor den
prostituerede kontaktes og
efter aftale kommer ud til
prostitutionskundens private
eller privatlignende
opholdssted
prostitution, hvor en
prostitueret med
udgangspunkt i Danmark
rejser til udlandet og udøver
prostitution
prostitution, hvor kontakten
skabes på en bar og
prostitutionslokationen aftales
ad hoc med den enkelte

klubprostitution

privatprostitution

escortprostitution

prostitution på
udlandsrejse

barprostitution

Lokationen benyttes ikke
nødvendigvis af flere på
samme tid.

bordelprostitution

Begrebet klinik signalerer, at der ydes en
art klinisk sundhedsydelse. Med
baggrund i prostitutionens mange
skadevirkninger på både de prostituerede
og samfundet som helhed er det
misvisende at definere et af de steder,
hvor prostituerede pådrager sig disse
skader, som en klinik, der giver sproglige
associationer til sundhed. Vi foreslår det
velkendte begreb bordel, der også
anvendes internationalt.

Offentlig tilgængelig klub er fx
sex- eller stripklubber,
saunaer, barer eller lignende.

Et privatlignende opholdssted
kan fx være et hotel eller en
lejlighed.
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udendørsprostitution

prostitutionskunde
prostitution, hvor kontakten
skabes udendørs og
prostitutionslokationen aftales
ad hoc med den enkelte
prostitutionskunde

prostitutionspart

person, der er part i
prostitution

prostitutionskunde

prostitutionspart, der køber
prostitutionsydelse
person, der både er
prostitutionskunde og kvinde
person, der både er
prostitutionskunde og mand
prostitutionspart, der sælger
prostitutionsydelse
prostitueret, der er rejst til
Danmark fra et andet land og
udøver prostitution

kvindelig
prostitutionskunde
mandlig
prostitutionskunde
prostitueret
migrantprostitueret

Udendørsprostitution omfatter
prostitution, hvor kontakten
skabes udenfor, fx på gaden, i
parker, på rastepladser etc.
eller i offentligt rum som fx på
offentlige toiletter, banegårde
mv.
Begrebet omfatter ikke
tredjeparter, der profiterer på
prostitution uden selv at være
direkte involveret, fx
bagmænd, lokalitetsejere,
telefondamer,
escortchauffører mv.

Der kan skelnes mellem
migrantprostituerede med
lovligt ophold og
migrantprostituerede uden
lovligt ophold.

Udenlandsk prostitueret

Begrebet migrantprostitueret lægger op
til, at der er tale om en person, der
intentionelt rejser til et andet land med
det formål at prostituere sig, der er igen
tale om et ikkeværdineutralt begreb. Der
er tale om en indsnævring af
begrebsfeltet til kun at omfatte personer,
som har truffet et såkaldt ”frit valg”.
Desuden er de udenlandske personer,
der kommer til Danmark, og som kan
betragtes som ofre for menneskehandel,
ikke omfattet af begrebet, og det er
meget problematisk. Handel med
mennesker er ikke en enten/ellersituation, men ofte en fremadskridende
proces, hvor man kan have accepteret at
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prostituere sig, men ikke kender
betingelserne, der er af en art, der gør, at
man bliver offer for menneskehandel.
Vi foreslår begrebet udenlandsk
prostitueret, som er præcist,
værdineutralt, og som dækker samtlige
udenlandske personer, der prostituerer
sig i Danmark.
dansk prostitueret

prostitueret, der har dansk
baggrund

gadeprostitueret

prostitueret, der med gaden
som kontaktlokation udøver
prostitution på forskellige ad
hoc lokationer
prostitueret, der med en bar
som kontaktlokation udøver
prostitution på forskellige ad
hoc lokationer
person, der både er
prostitueret og kvinde
person, der både er
prostitueret og mand
elektronisk eller trykt medie,
der anvendes til
kommunikation og etablering
af kontakt mellem to parter
sted, hvor noget bestemt
foregår
lokation, hvor
prostitutionsydelse leveres

barprostitueret

prostitueret kvinde
prostitueret mand
kontaktmedie

lokation
prostitutionslokation

Begrebet indeholder også
personer fra Grønland og den
øvrige del af rigsfællesskabet.

Prostitueret, der er opvokset i Danmark

Begrebet dansk prostitueret defineres
som en, ”der har dansk baggrund”. Det
står ikke klart, hvad det vil sige at have
dansk baggrund, om man eksempelvis
skal være født af danske forældre i
Danmark, om man kan være
andengenerationsindvandrer osv. Vi
foreslår definitionen prostitueret, der er
opvokset i Danmark.

Kontaktmedie kan fx være
internettet, mobiltelefon,
avisannoncer mv.

En traditionel skelnen mellem
prostitutionsformer er baseret
på, hvorvidt
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kontaktlokation

lokation, hvor der etableres
kontakt mellem prostitueret
og prostitutionskunde

prostitutionslokationen er
indenfor eller udenfor i form
af henholdsvis indendørs- og
udendørsprostitution.
Kontaktlokation kan fx være
gaden, en sexklinik eller en
bar.

5

