Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet

DR’s dramaserie ’Borgen’ – FUP ELLER FAKTA?
Borgen er fiktion. Men serien foregiver at være så virkelighedsnær som muligt. Burde man så ikke kunne
forvente, at størstedelen af de faktuelle oplysninger stemte? Jo.
Det gør de ikke i Borgens afsnit om prostitution. Langtfra, endda.
I ’Borgen’ påstås det bl.a., at prostituerede får ordnede forhold, hvis rufferi bliver legalt, men det er FUP.
Nogle af ’Borgens’ politikere beslutter sig for at slås for ’ordnede forhold’ for de prostituerede og
’rettigheder til sexarbejdere’. Men en legalisering fører ikke til ordnede forhold for de prostituerede. Det
fører til, at det bliver nemmere for ruffere og bagmænd at tjene på andres prostitution. Ligesom det bliver
langt nemmere for menneskehandlere at bruge de legale bordeller som dække for en bagvedliggende
illegal sexindustri. Desuden er det et brud på FN’s Kvindekonvention.
Når sexindustrien bruger begrebet ’rettigheder for sexarbejdere’, er der i virkeligheden tale om retten til at
drive bordelvirksomhed. Den model anbefales også af Straffelovrådet og de Konservative. Det er helt
uforståeligt, set i lyset af at modellen har vist sig ikke at bedre forholdene for de prostituerede, men i
stedet har ført til mere kvindehandel i lande, hvor man har indført den.
--Men det er langt fra den eneste problematiske og fejlagtige påstand i ’Borgen’. 8. marts-initiativet har
derfor kommenteret på de værste af slagsen. ’Fup eller Fakta’-listen kan ses på 8. marts-initiativets
hjemmeside: http://www.8marts.dk/upl/12772/Borgenfupellerfaktajanuar2013.pdf

For yderligere kontakt:
Talspersoner for 8. marts-initiativet: Balder Mørk Andersen, 26 14 04 65 og Hanne Helth, 61 62 59 60
Siden 2008 har nu 30 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

