I anledning af SFI’s rapport om prostitution, vil Etnisk Minoritetskvinders Råd gerne udtale:
Er prostitution en acceptabel løsning på fattigdom hos etniske minoritetskvinder?
Etniske Minoritetskvinders Råd, der repræsenterer en lang række organisationer, foreninger og
netværk, der arbejder for og med etniske minoritetskvinder i Danmark, har med interesse noteret
os SFI- rapporten om prostitution, der udkom den 8. juni, og den efterfølgende medieomtale.
Vi er bekymrede over, hvad vi oplever som en bagatellisering af problemstillingen, både i
pressemeddelelsen, og i mediernes dækning efterfølgende, hvor lækre fotos og overskrifter
angiver, at den hidtidige bekymring over problemets art og omfang har været overdrevet.
At dømme ud fra den måde undersøgelsen blev præsenteret i flere dagblade, kunne man tro, at
der var tale om en undersøgelse, som havde til formål at bekræfte en formodning om, at
prostitution var et voksent, velovervejet karrierevalg.
Af rapporten fremgår, at mere end halvdelen af de prostituerede nu er fra udlandet, og at den
københavnske gadeprostitution helt er overtaget af udenlandske prostituerede - en situation, vi
mener udelukkende afspejler elendige økonomiske forhold for kvinderne, i Danmark såvel som i
det oprindelige land. Omtalen fokuserer på, at “det ikke er så slemt og så omfattende som tidligere
fremført af bl.a. Reden”, og på at en stor del af de, der arbejder på bordeller ikke ønsker at stoppe
med prostitution.
Vi har ligeledes bemærket, at det sprogbrug, som rapporten i følge pressemeddelelsen, og den
senere presseomtale i flere medier benytter, svarer til det sprogbrug, der anvendes af SIO
(Sexarbejdernes interesseorganisation, der repræsenterer en ganske lille gruppe på omkring 150
prostituerede): Bordeller omtales som “klinikker” (som om der var tale om steder, der bød på
sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme), og hvor prostitution omtales som “sexarbejde” , som
om der var tale om et erhverv på linie med job som lærer, politibetjent, rengøringsassistent eller
lignende.
Vi mener der er tale om en betændt industri med menneskelige omkostninger, der aldrig ville blive
accepteret, hvis der var tale om andre “erhverv”.
Vi mener ligeledes, at de sociale tiltag der eksisterer for at hjælpe de prostituerede ud af
prostitution er utilstrækkelige. Vi kan også konstatere, at sexkøberne endnu engang er helt
usynlige i prostitutionssammenhæng.
I Etniske Minoritetskvinders Råd støtter vi helhjertet en kriminalisering af sexkøb, samt en meget
bedre indsats for at hjælpe kvinderne ud af prostitution, og forebygge, at prostitution bliver den
eneste måde at kunne forsørge sig selv og sine eventuelle børn på. Det er uværdigt og pinligt og
afspejler en massiv foragt for kvinder, der står i grel modsætning til den postulerede ligestilling
mellem kvinder og mænd, som hævdes at kendetegne Danmark.
Bestyrelsen i Etnisk Minoritets Kvinderåd:
Khadija A Farah (forkvinde)
Mujde Husein (Næstforkvinde)
Hawa Hirsi
Alma Bekturganova Andersen
Annam Al-Hayati
Anaam Al-Jadri
Annette Thielke
Dzena Secic
Tanya Mastilo

Susanne Langer

