Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet

Prostitution under EM: Hvor er de modige politikere i den sag?
Undersøgelser viser, at mange mænd starter med at købe sex, når de er i udlandet.
EM-slutrunden i herrefodbold foregår i to lande, Polen og Ukraine, der begge har store nationale
sexindustrier. Der foregår også en livlig kvindehandel fra disse lande. Der er derfor ingen tvivl om, at danske
fodboldfans vil benytte lejligheden til at købe sex under slutrunden og dermed udnytte fattige kvinders
socialt svære situation.
I den seneste tid har der været en ført en hjemlig debat om hvorvidt Danmark skulle boykotte slutrunden.
Især borgerlige politikere har været fremme i støvlerne.
”Nu vil vi meget gerne vide om de politikere, som har bedt kulturministeren blive hjemme, har ’balls’ nok til
at tage afstand fra sexkøb, sexturisme og kvindehandel. Både Folketinget og Dansk Boldspil-Union bør
sende et klart politisk signal om, at fodboldfans bør holde sig fra prostituerede under slutrunden og nøjes
med at lade spillerne score, ”, udtaler 8. marts-initiativets talsperson Balder Mørk Andersen.
”Det ville være rart, om oppositionspartierne råbte lige så højt på handlede og prostituerede kvinders
vegne, som de gør på kulturministerens,” udtaler 8. marts-initiativets talsperson, Balder Mørk Andersen.
I Ukraine har de kvindelige aktivister i FEMEN allerede kritiseret UEFA for ikke at ville gøre op med den
sexturisme, der følger i kølvandet på en slutrunde. De anklager bl.a. UEFA for at lægge pres på de ukrainske
myndigheder for at få dem til at legalisere prostitution under slutrunden.
I Ukraine er både køb og salg af sex forbudt, men regeringen ser gennem fingre med prostitutionen og
sexturismen, som udspringer af stor social og økonomisk nød.
”Hvis regeringen og den borgerlige opposition ikke vil være med til at lægge pres på UEFA for at få dem til
at melde ud, at man i fodbold bør gå efter bolden og ikke efter kvinderne, bør kulturminister Uffe Elbæk
sende et politisk signal til Europa om, at Danmark lægger afstand til sexturisme og udnyttelse af fattige
kvinder i prostitution”, siger Balder Mørk Andersen, 8. marts-initiativet.
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Siden 2008 har nu 29 organisationer, sociale institutioner og politiske bevægelser slået kræfterne sammen
for at kræve en dansk model, der forbyder køb af sex, sætter maksimalt ind for at hjælpe kvinder og mænd
ud af prostitution og støtter sexkøbere, der ønsker at stoppe med at købe sex.
Læs mere om 8. marts-initiativet på www.8marts.dk

