DR’s dramaserie ’Borgen’ – FUP ELLER FAKTA?
DR’s dramaserie ’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.

Her er 8. marts-initiativets FUP eller FAKTA-liste om ’Borgens’ formidling af
prostitutionstemaet.

Erik påstår, at gadeprostitution er uhyre sjælden.
FUP. Ca. 20 procent, en femtedel, af prostitutionen i Danmark, er gadeprostitution.

Antallet af

udenlandske gadeprostituerede er i SFI’s rapport ’Prostitution i Danmark’ (2010) vurderet til 5951
(hovedsageligt i København, Odense og Århus).
SFI vurderer, at der er 1.633 prostituerede på bordeller (både danske og udenlandske kvinder) og et
estimeret antal escortprostituerede på 903.
Estimatet er ifølge SFI lavt. Samtidig er der områder, SFI ikke har opgjort, bl.a. barprostitution, så der er
flere prostituerede, end tallene viser.
Ifølge Reden International er antallet af gadeprostituerede steget i løbet af 2011-2012. Også Christians Safe
House fortæller om en stigning i henvendelser fra udenlandske kvinder, der søger beskyttelse fra ruffere og
menneskehandlere. Disse kvinder kommer både fra bordellerne og gaden.

Erik påstår, at der er meget få traffickingsager i forhold til den store omtale.
FAKTA. Ja, der er alt for få traffickingsager i Danmark. Men det lave antal sager kan ikke bruges som bevis
for, at antallet af handlede mennesker er lavt. Midt-/Vestjyllands politikreds udtaler til MetroXpress den
15. maj 2012: ’I dag er omtrent 80 procent af kvinderne på bordellerne handlede. De seneste par år er der
kommet en del transvestitter til fra Brasilien, men ellers er det rumænere og nigerianere, der præger
billedet.2
Efterforskning af sager om kvindehandel er ikke prioriteret højt hos politiet, både på grund af
ressourcemangel og manglende politisk prioritet. Derfor kan politiet kun i ringe omfang efterforske
proaktivt i sexindustrien ved at bygge en sag op fra bunden. I stedet køres der, når der har været
tilstrækkeligt med borgerklager, razziaer, hvor man anholder udenlandske prostituerede i bundter,
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hvorefter de fleste udvises med det samme. Her rammer man kvinderne, den sårbare part, mens
menneskehandlere, ruffere og sexkøbere ofte går fri.
Traffickingsager er bekostelige både i mandskabstimer og tolkebistand. I en sag om rumænske
menneskehandlere startede Københavns Politi med at aflytte prostitueredes telefoner i månedsvis, før man
i september 2009 skred til anholdelse af de formodede bagmænd fra Danmark og Rumænien.3
Aflytningerne gav et indblik i et usædvanligt hårdt miljø, hvor de gadeprostituerede skulle betale flisepenge for deres plads på gaden og blev mødt med hårde trusler fra bagmændene, hvis de ikke tjente nok.
Det er desværre ikke et enestående tilfælde. Der har også været en del rigtig grimme sager, hvor
udenlandske kvinder er blevet groft udnyttet på danske bordeller. Hvis man søger på ’rufferi’ på
internettet, myldrer sagerne frem.

Helene fra Sexarbejdere i Danmark (SD) påstår, at klinikarbejde udgør ca. 80
procent af al prostitution i Danmark.
FUP. 80 procent af prostitutionen foregår ikke på bordeller. Ifølge SFI-rapporten er det kun 52 procent,
altså halvdelen af al prostitution, der foregår fra bordeller. (Estimeret 1.633 prostituerede, heraf 780
danske og 853 udenlandske kvinder). Og mere end halvdelen af de kvinder, der prostituerer sig fra bordel,
er udenlandske og dermed i en endnu mere sårbar situation end danske prostituerede, som der bliver
færre og færre af i sexindustrien.
Markedet overtages mere og mere af organiserede kriminelle, der sælger udenlandske kvinder, fordi det er
her, de store penge kan tjenes. Derfor skal vores prostitutionslovgivning sikre, at disse kvinder beskyttes
mod udnyttelse, og det er derfor, rufferiparagraffen er så vigtig at beholde. For den globale trend er, at
nationale sexindustrier overtages af organiserede kriminelle, der sælger udenlandske prostituerede, hvoraf
en del er ofre for kvindehandel.

Helene siger, at hun er sexarbejder.
FUP. Prostitution er ikke et arbejde, men et socialt problem. Det har alle Folketingets partier været enige
om indtil fredag den 1. februar 2013, hvor De Konservatives ligestillingsordfører Mai Henriksen bebudede,
at De Konservative vil fremsætte forslag om at gøre det legalt at være ruffer (tjene på andres prostitution)
og gøre prostitution til et almindeligt erhverv (sexarbejde) med ret til fagforeningsmedlemskab m.m.4
At lovliggøre rufferi og dermed gøre prostitution til et arbejde er et brud på FN’s Kvindekonvention5, som
Danmark både har tiltrådt og ratificeret. Prostitution er seksuel udnyttelse af mennesker. Derfor siger
konventionen, at stater skal sørge for at beskytte kvinder mod, at andre udnytter (tjener penge på) deres
prostitution. Bestemmelsen i konventionen er kommet i stand, fordi kvinders prostitution er blevet
udnyttet gennem århundreder. Rufferiparagraffen er en beskyttelsesparagraf, der beskytter kvinder mod
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denne udnyttelse. Derfor er det en katastrofe for kvinder, hvis paragraffen fjernes, fordi man så ikke
længere kan straffe alfonser og ruffere.
Udtrykket sexarbejder bruges af lobbyister fra sexindustrien og dækker ikke kun over prostituerede. Både
bordelejere, ejere af escortbureauer, telefonsexsælgere, strippere, pornomodeller osv. går ind under
betegnelsen sexarbejder.
I Danmark er sexindustriens lobbyister organiseret i Sexarbejdernes Interesseorganisation, virkelighedens
pendant til ’Borgens’ Sexarbejdere i Danmark. Organisationen er fortaler for, at det bliver lovligt at tjene på
andres prostitution ved at afskaffe rufferiparagraffen i straffeloven. I organisationens vedtægter står der:
’ § 3. Som medlemmer kan optages:
Stk. 1. Sexarbejdere og tidligere sexarbejdere.
Stk. 2. Med sexarbejdere menes personer, som sælger eller har solgt seksuelle ydelser eller seksuelt
relaterede ydelser, så som pornofilmsaktører, strippere, telefonsexsælgere m.v. I tvivlstilfælde om en
persons beskæftigelse er omfattet af begrebet ”sexarbejde”, afgøres spørgsmålet af bestyrelsen.’ 6
SIO viser sig i offentligheden sammen med bl.a. sexkøbere, der lobbyer for SIO’s dagsorden. Hvorvidt disse
sexkøbere også er medlemmer af SIO, vides ikke. Faktum er, at ingen ved, hvem der er medlem af SIO, og
hvis interesser de varetager. Er det bordelejernes, sexkøbernes eller en mindre gruppe danske
prostitueredes?
Begrebet sexarbejder er både et politisk begreb, der signalerer, at man synes, at prostitution bør gøres til et
ganske almindeligt arbejde, og et elastisk begreb, der kan dække over personer, der ikke nødvendigvis er
prostituerede.
Det er under alle omstændigheder tydeligt, at der er mange danske prostituerede, hvis erfaringer ikke
høres tilstrækkeligt i den offentlige debat. Især de kvinder, der taler imod SIO’s dagsorden, fordi de er ude
af prostitution og mener, at prostitutionen var et overgreb imod dem, hører man meget sjældent.
Det er disse kvinders erfaringer, dansk lovgivning skal have rod i. Hvis man er interesseret i at vide mere
om, hvordan tidligere prostituerede oplevede deres tid i prostitution, kan deres historier, bogudgivelser
m.m. findes via dette link: http://www.8marts.dk/11583/Kvindernes%20historier
Man kan også finde mange beretninger fra tidligere prostituerede via denne blog:
http://ingenkendersandheden.blogspot.dk/

6

http://www.s-i-o.dk/tekst/Vedtaegter.pdf

3

Helene fra SD-organisationen påstår, at foreningen kun har 200 medlemmer p.g.a.
stigmatiseringen ved at stå frem.
FUP. Stigmatisering er ikke en dækkende forklaring på et lavt medlemsantal. Man er anonym, når man
melder sig ind i SIO – SD’s virkelighedspendant. I SIO’s vedtægter står der:
’Behovet for anonymitet. SIO vil sikre, at såvel bestyrelsesmedlemmer som menige medlemmer kan bevare
deres anonymitet for at kunne skærme sig selv, og ikke mindst familie og nære netværk, mod det fjendtlige
miljø og den stærke fordømmelse der aktuelt omgiver sexbranchen.’ Endvidere § 3, stk. 4. ’Medlemmerne
har ubetinget tavshedspligt vedrørende hinandens forhold. Brud på tavshedspligten medfører eksklusion.’
Årsagerne til SIO’s lave medlemsantal kan være flere:
1: Mere end halvdelen af de prostituerede i Danmark er udlændinge. De har oftest ingen interesse i at være
medlem af SIO. Nogle bliver holdt isoleret af bagmænd, nogle ved end ikke, i hvilket land de befinder sig, og
under alle omstændigheder opholder en del sig ikke permanent i Danmark. Mange af de udenlandske
kvinder bliver sendt rundt i hele Europa, fordi sexkøberne hele tiden vil have nye varer. En del af kvinderne
kan desuden kun sporadisk engelsk.
2: Der er ikke enighed blandt danske prostituerede om SIO’s agenda om at legalisere rufferi. Flere danske
prostituerede ønsker ikke at give bagmænd som Michael Dons Nørgaard7, Anni Fønsby89 og udenlandske,
organiserede kriminelle bagmænd mulighed for at overtage bordelbranchen og dermed drive de mindre
bordeller ud af markedet.
3: Mange prostituerede ønsker ikke at blive registreret noget sted, heller ikke i en fagforening. Det stigma,
der følger med, fordi sexkøbende mænds syn på prostituerede er så nedværdigende, er for stærkt.
Desuden betyder en registrering i fagforening, at man skal til at betale skat og moms, og det er der ikke ret
mange prostituerede, der gør.
Manglende indmeldelse i organisationer, der organiserer prostituerede, ses i Tyskland og Holland. Her kan
prostituerede melde sig i fagforening, fordi rufferi er legalt og prostitution et almindeligt erhverv.
Man forventede en stor indmelding i fagforeningerne, da prostitution blev legaliseret i henholdsvis 2001 og
2003. Men i 2004 var kun ca. 100 af Hollands 25.000 prostituerede medlem af Rode Draad, en
sexarbejderlobbyorganisation, der forsøgte at få så mange medlemmer, at den kunne fungere som
fagforening for prostituerede og blive en del af fagbevægelsen 10 11. I 2012 måtte Rode Draad lukke, fordi de
ikke kunne opnå tilstrækkeligt medlemsantal til at opfylde minimumskravet og få offentligt tilskud (2012)12.
De prostituerede meldte sig simpelt hen ikke i fagforening i tilstrækkeligt omfang.
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Den manglende indmelding i fagforeninger viser tydeligt, at argumentet om, at en legalisering af rufferi
fører til ’ordnede forhold og ’fagforeningsmedlemskab’ ikke holder til en virkelighedstest. Ordnede forhold
betyder i realiteten kun ordnede forhold for ruffere og bagmænd.

Erik påstår, at der er kommet en undersøgelse, der beviser, at gadeprostitutionen i
Sverige er steget, efter at Sverige kriminaliserede køb af sex, at anmeldelser af
vold er steget voldsomt, og at loven skaber grobund for mellemmænd og alfonser.
FUP. Det forholder sig lige omvendt. Ifølge den svenske rigsadvokats evaluering af den svenske sexkøbslov
(2010) 13 er gadeprostitutionen i Sverige halveret, prostitutionens omfang som helhed er stagneret, måske
faldet en smule. Volden er ikke øget siden indførelsen af sexkøbsloven, og omfanget af menneskehandel er
langt mindre end i andre sammenlignelige lande14. Rigsadvokaten konkluderer overordnet, at forbuddet
mod køb af seksuelle ydelser har haft den ønskede effekt og udgør et vigtigt værktøj i forebyggelse og
bekæmpelse af prostitution.
November 2012 kom Straffelovrådet under Justitsministeriet i Danmark med en betænkning om
seksualforbrydelser15. Betænkningens anbefalinger skal bruges af politikerne som ekspertvejledning i
forbindelse med kommende ændringer i straffelovens kapitel om seksualforbrydelser, hvorunder også
prostitutionslovgivningen hører.
Straffelovrådet gengiver i sin betænkning de påstande om den svenske lovgivning, som Erik også kommer
med i ’Borgen’. Men de er forkerte. Det er pinligt, da Straffelovrådet antages for at være landets fremmeste
juridiske eksperter. Men i stedet for at komme med de faktuelle resultater fra den svenske evaluering af
sexkøbsloven, har de skrevet et partsindlæg fuld af fejlagtige informationer.
Regeringen har valgt at følge rådets anbefaling og undlade at kriminalisere sexkøberne på baggrund af
fordrejede oplysninger. Sveriges førende ekspert på prostitution og menneskehandel afviste derfor
regeringens centrale argumenter for ikke at indføre loven i Danmark, da justitsministeren den 21.
november 2012 meddelte regeringens beslutning. 16
I programmet ‘Mormors bordel’ (TV2)17 var seerne med Karen Thisted og Suzanne Bjerrehus i Sverige, hvor
de fulgte en patrulje ud i det svenske gadeliv for at finde gadeprostituerede. Da de efter megen leden
endelig fandt to udenlandske gadeprostituerede, var kvinderne hverken skjult i en baggård eller bange for
politiet; nej, de betragtede politiet som deres ’bodyguards’, som de sagde.
Denne tryghed ved politiet er en konsekvens af, at svensk politi arbejder på baggrund af, at prostitution er
vold mod kvinder, og at svensk prostitutionslovgivning baserer sig på, at det ikke er de prostituerede, men
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sexkøberne, der gør noget forkert. Derfor er prostituerede i Sverige ikke bange for politiet, og politiet
behandler de prostituerede med respekt.
I Danmark bliver de udenlandske prostituerede ikke behandlet særlig pænt. De bliver anholdt, afhørt og
mange bliver udvist.
Den svenske sexkøbslov har haft mange gode virkninger, antallet af sexkøbere er gået ned med en mere
end en tredjedel, den har gjort det nemmere for kvinder at forlade prostitution osv.
Hvis man ønsker at vide mere om, hvordan loven virker, kan man læse 8. marts-initiativets faktaark om den
svenske lov via dette link: http://kortlink.dk/bzsk Faktaarket bringer de faktuelle oplysninger fra den
svenske evaluering med kildehenvisninger.

Birgitte Nyborg påstår at undersøgelser viser, at det er blevet mere risikabelt at
være prostitueret i Norge og Sverige.
FUP. Nej, der er intet, der tyder på, at det er blevet mere risikabelt at være prostitueret i Norge og
Sverige.
Det norske Prosenter i Oslo udgav i 2012 rapporten ’Farlige forbindelser’18, der skulle bevise, at volden mod
særligt gadeprostituerede skulle være steget, siden købesexforbuddet blev vedtaget i Norge i 2009.
Rapportens konklusion blev siden hen gennemgået bl.a. af Bjarke Hartmeyer Christiansen i DR P1
Orientering. I radioudsendelsen måtte rapportens forfatter, Ulla Edith Bjørndahl, da også indrømme, at
Prosenterets konklusion var forkert. 19 Rapporten holder ikke metodisk mål, bl.a. på grund af det lave
antal respondenter og at der ikke er et validt sammenligningsgrundlag.

Prosenteret har også måttet trække deres påstand i land i Norge. Men desværre er denne falske nyhed gået
verden rundt og er blevet en slags ’sandhed’, som bruges af sexarbejderlobbyister internationalt til at
overbevise politikere og andre om, at sexkøbslovgivning øger volden i prostitution. Selv om det er direkte
forkert. Det passer ikke, nærmere tværtimod.
Tallene gik verden rundt. Men hvad sagde de egentligt? Jo, volden var steget fra 52 til 59 procent. Da er det
interessant, at næsten alle de grove former for vold er faldet siden sexkøbslovens indførelse. Voldtægt er
reduceret fra 29 til 15 procent, altså med næsten 50 procent, knytnæveslag fra 29 til 18 procent, mens der
er sket en lille øgning i antallet af uønskede befølinger, at blive spyttet på eller kaldt skældsord.
Rapporten fortæller ikke andet, end man vidste i forvejen. Sexkøbere er voldelige over for prostituerede, og
det er grunden til, at man har forbudt sexkøb i Norge, Sverige og Island. Man har anerkendt, at prostitution
er seksuel vold mod mennesker. Noget af det farligste, en kvinde kan foretage sig, er at gå ind i
prostitution.
Hvad rapporten i øvrigt også slår fast, er, at siden sexkøbslovens indførelse er antallet af sexkøbere faldet.
Det er netop formålet med en sexkøbslov. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at en del politikere,
Straffelovrådet, SIO og andre siger det modsatte.
18
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Men hvorfor har Prosenteret i Oslo overhovedet så travlt med at miskreditere den norske sexkøbslov? Jo,
Prosenteret har i mere end 20 år været varme forkæmpere for prostitution som sexarbejde og har offensivt
kæmpet imod den norske sexkøbslov. Prosenteret, som er et statsligt/kommunalt videnscenter om
prostitution, arbejder på denne måde imod norsk lovgivning. Centeret har da heller ingen exitprogrammer
for mennesker, der ønsker at stoppe i prostitution. Denne form for hjælp må kvinder søge hos private
sociale institutioner som Nadheim og ROSA-prosjektet.

Birgitte Nyborgs engelske kæreste, Jeremy, siger: Man køber en ydelse. Man køber
ikke en person.
FUP. Hvis man læser de anmeldelser, sexkøbere skriver om prostituerede – der findes websider20, hvor
mænd udveksler erfaringer med de prostituerede, de har købt – kan man se, at hvis den prostituerede er
for professionel, holder en distance og kun yder det, sexkøberen har bestilt, uden at han får adgang til
resten af den prostitueredes krop, vil det udløse en negativ omtale af den prostituerede.
Hvis der kun er tale om, at sexkøberen købte en seksuel ydelse, er det underordnet, hvem den
prostituerede er, hvad alder den prostituerede har, hvilken størrelse, race, bagdel eller bryststørrelse hun
har. Det er det ikke. Sexkøberen køber langt mere end en specifik ydelse. Han køber en illusion, og den skal
være, præcis som han havde forestillet sig. Mange sexkøbere overskrider også de aftaler, de indgår med
kvinden, de trækker måske kondomet af under et samleje, river hende i håret, eller bider hende i brysterne.
Sexkøberne køber sig adgang til hele personens krop og til hendes psykiske evne til at skabe den illusion, de
betaler for. Kan den prostituerede ikke leve op til disse krav, får hun dårlige anmeldelser på nettet og/eller
risikerer at miste sit kundeunderlag.

Katrine mener, at Værestedet svindler bevidst med tallene for at få større
bevillinger.
FUP. Der er ingen tvivl om, at Værestedet er en omskrivning af Reden på Vesterbro. Reden har gentagne
gange givet forklaring på de misvisende tal, der blev rettet allerede i 2008, 21 altså for 5 år siden. Der var
tale om en uhensigtsmæssig optællingsmetode og ikke svindel, som det antydes i Borgen.
Talsagen mod Reden er en hetz, der er kørt meget aktivt og dygtigt af modstanderne af Redens mangeårige
erfaringer med kvinder i prostitution og de skader, disse kvinder har fået ved at være prostituerede.
Modstanderne er bl.a. Gadejuristen i København, Seksualpolitisk Forum og SIO. Desværre er deres mission
lykkedes. Medierne har igen og igen bragt denne ’sandhed’ til torvs. Selv 5 år efter må KFUK’s Sociale
Arbejdes formand ud i medierne og forklare og undskylde en sag, der er velbelyst22.
Sagen drejer sig i virkeligheden ikke om tal, men om at forsøge at miskreditere en organisation, der aktivt
gennem mange år har talt de svageste prostitueredes sag, og som på baggrund af de mangeårige erfaringer
20
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med kvinder i prostitution har været fortalere for, at en kriminalisering af sexkøb er en af flere løsninger til
at dæmme op for udnyttelsen af kvinder i prostitution. Reden er redelig. Det er hetzen ikke.

Helene siger: Der er sex, og så er der kærlighed.
FUP. Ja, mellem to ligeværdige parter kan der sagtens være tale om sex uden kærlighed og omvendt. Men
det er ikke det, der er tale om i prostitution. Prostitution er en handel, hvor én part får sex, mens en anden
part står til rådighed og skal yde denne sex for penge. Der er tale om et skævt magtforhold, hvor den, der
har pengene, bestemmer. Nogle aktivt prostituerede – dem, der kalder sig sexarbejdere - vil gerne have os
til at tro, at det ikke forholder sig sådan og få os til at mene, at prostitution er ufarligt, sexet og uskadeligt.
De mange fortællinger fra kvinder, der er kommet ud af prostitution, fortæller en helt anden historie.
De fortæller bl.a. om problemer med at adskille ’arbejdssex’ og privat sex med en partner. Af samme grund
har mange prostituerede ingen partner, eller er ikke i stand til at dyrke sex med den partner, de eventuelt
har.
Coping, hvor den prostituerede distancerer sig fra kroppen, mens hun har sex med sexkøberen, er en
almindelig og nødvendig overlevelsesstrategi for prostituerede for at kunne holde til prostitutionen. Det er
denne coping-effekt, der kan ende med at give problemer i den prostitueredes private sexliv, fordi det
bliver vanskeligere og vanskeligere at tænde og slukke for sine følelser og sine kropsfornemmelser.
I SFI-rapporten ’Vejen ud’23 fra 2011 beskrives coping således: ’Et begreb, der ofte anvendes i relation til
prostitution, er coping. Det betyder, at den prostituerede benytter en teknik til at trække sig psykisk tilbage
fra den seksuelle akt og kun er til stede fysisk. Den psykiske tilbagetrækning er et værn, men kan også
forårsage skader, idet teknikken kan udvikle sig til at være vanskelig at kontrollere. Det kan på sigt betyde,
at den prostituerede udvikler fx angst for følelsesmæssig nærhed og intimitet eller får problemer med sin
egen seksualitet.’
I ’Vejen ud’ kan man også læse, at: ’En række informanter peger ligeledes på psykisk nedslidning som en
central faktor i forhold til deres prostitutionsophør. Informanter fortæller, at det til sidst var meget hårdt
psykisk at skulle være sammen med kunderne.’
En psykolog fra Svanegruppen, der arbejder med kvinder, der ønsker at ophøre med prostitution, udtrykker
det sådan: ’At ophøre i prostitution skyldes ofte, at der er gået ’hul indadtil’ dvs., at kvinderne oplever en
masse symptomer – og uventede reaktioner, som ikke længere gør prostitution muligt; så man ikke
længere kan holde facaden, eller distancere sig fra alle de følelser og reaktioner, der maser sig på.’24
SFI-rapporten ’Prostitution i Danmark’ slår fast, at ca. halvdelen af de prostituerede angiver, at de har
psykiske symptomer. De symptomer, der generelt fremhæves, er depression og svære
koncentrationsproblemer. De gadeprostituerede har større psykiske problemer end de danske
bordelprostituerede, der har deltaget i undersøgelsen. Her skal man være opmærksom på, at de
udenlandske kvinders situation stort set ikke er med i rapporten, noget, SFI også har fået stærk kritik for.
Det vil sige, at vi i realiteten ikke ved nok om den største gruppe i prostitutions vilkår, helbred m.m.
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http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=3323&PID=9422
http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=3323&PID=9422

8

Den svenske kriminalisering af sexkøb havde netop rod i de mange fortællinger fra kvinder, der havde
været i prostitution, og som havde fundet det ødelæggende. Den 650 sider lange rapport 'Prostitution:
beskrivning, analys, förslag till åtgärder’ 25 fra 1981 er grundlaget for den svenske beslutning om et
sexkøbsforbud. Ca. 140 sider af rapporten er beretninger fra prostituerede kvinder og dermed den mest
omfattende forskning, der er lavet om prostitutionens konsekvenser i Norden. Derfor er det ikke sandt, når
man i medierne kan læse, at beslutningen om at kriminalisere sexkøb bunder i moralske overvejelser. Det
bunder i faktuel viden og et ønske fra samfundets side om at beskytte mennesker mod grov udnyttelse.
Den svenske forsker, der karikeres i ’Borgen’ under høringen, ved derfor, hvad han taler om.

Prostituerede får ordnede forhold, hvis rufferi bliver legalt.
FUP. ’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 derimod
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.
Når sexindustrien bruger begrebet ’rettigheder for sexarbejdere’, er der i virkeligheden tale om retten til at
drive bordelvirksomhed. ’Rettigheder’ dækker over, at sexindustriens lobbyister ønsker rufferiparagraffen
afskaffet, så det bliver lovligt at tjene på andres prostitution. På den måde kan prostituerede ansætte
vagter, escortchauffører, administratorer m.m. i bordellerne. Denne model er også den, der anbefales af
Straffelovrådet, hvilket er helt uforståeligt, 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 modellen. Hvis man
vil vide mere om, hvad Straffelovrådet har anbefalet, og hvad de mulige konsekvenser af anbefalingerne
kan være, kan man læse Dansk Kvindesamfunds høringssvar til rådets betænkning via dette link:
http://www.8marts.dk/upl/12140/HringssvarStraffelovrdetsbetnkningDanskKvindesamfund.pdf
Vagter, chauffører m.m. tjener allerede penge på andres prostitution og har ofte tilknytning til
organiserede kriminelle. Den afgåede HA-rocker Kasper Vetter har fx indgående fortalt om HA’s Red Light
Crew og om, hvordan bordeldrift er en hjørnesten for organiseret kriminalitet 26.
Hvis rufferiparagraffen afskaffes, vil organiserede kriminelle blive til legale forretningsfolk. Det vil være en
åben dør for bagmænd og menneskehandlere til at slå endnu mere rod i Danmark, og til at udvide
markedet for prostituerede, herunder handlede kvinder.
Allerede i dag er mere end halvdelen af de prostituerede fra udlandet. De vil stå i en endnu mere sårbar
situation end i dag, hvis bordeldrift legaliseres og prostitution gøres til et erhverv som alle andre.
Rufferiparagraffen er en beskyttelse mod udnyttelse fra alfonser og ruffere, ikke en hindring.
De fleste af de penge, der tjenes i prostitution, er sorte penge. Mænd betaler ikke med dankort på
bordellet. Det ændrer sig ikke, fordi man legaliserer rufferi, der vil stadig være enorme summer af sorte
penge i omløb, som ikke kan kontrolleres. Licenser til prostituerede løser ikke dette problem, det gør
25
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kontrol fra myndighederne heller ikke, med mindre politiet afsætter ressourcer til at stå uden for
bordellerne og tælle antallet af sexkøbere over en periode for at anslå, hvor mange penge der er lagt på
bordellet. Sexindustrien er og har altid været tæt knyttet til kriminalitet. Det vil den også være fremover,
især hvis vi legaliserer rufferi, fordi vi dermed så også normaliserer det at købe sex i større grad og dermed
skaber en større efterspørgsel på sigt. Og det er antallet af sexkøbere, der afgør, hvor mange penge man
kan tjene både som prostitueret og som ruffer. Derfor har sexindustriens aktører en stor interesse i, at
Danmark ophæver straffen for rufferi.
Man må også stille sig det spørgsmål, om vi kan have arbejdspladser i Danmark, hvor man skal beskyttes af
rockere og videokameraer og løbe en meget stor risiko for at få fysiske og psykiske skader i et omfang, der
er ødelæggende for ens seksualitet og evne til nærhed med andre mennesker.
At en legalisering og ordnede forhold ikke fjerner de voldelige sexkøbere og gør prostitution mere trygt,
viser ’Tips and advice for women who offer sex service’ for prostituerede i Østrig, hvor rufferi er legalt og
foregår under de såkaldt ’ordnede forhold’.27
‘For your protection, ensure that these infrastructure features are provided: cameras installed at the
entrance, employed doormen; unlocked emergency exit with a door that opens from inside; rooms and
corridors that are not blocked and are easy to overlook; no heavy or sharp objects should be in the room,
as they might be used as weapons on you; alarm buttons on the doors and beds of the establishment; and
give a person you trust the exact working hours and the address of the bar or club, in writing (for example,
via text message).’
Og videre skrives der, at man under selve sexhandlen skal:
‘… make sure that doors are unlocked; locked doors to rooms are a high safety risk. Rather, the team of sex
workers should agree on opening room doors that have been closed by others only in cases of emergency,
so that locking doors becomes unnecessary; go to the bathroom together with the client, never leave him
unobserved; never argue with dissatisfied clients by yourself, open the door of the room and call in a
colleague for a joint de-escalation talk.’
Dette er blot et lille udpluk af tips for prostituerede i Østrig. Der er tilsvarende tips for prostituerede i
Australien og andre lande, der har legaliseret rufferi. Det beviser, at prostitution ikke er et normalt arbejde.
I Danmark har vi heldigvis ikke tradition for, at fagforeningsmedlemmer skal arbejde under den slags vilkår.
Desuden ville arbejdsvilkårene næppe kunne godkendes under den eksisterende danske
arbejdsmiljølovgivning, der i så fald ville skulle ændres, så alle ansatte fremover ville skulle kunne tåle
ovennævnte forhold som en normal del af deres arbejdsdag uden klagemuligheder.
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Hvad siger man i lande, der har legaliseret rufferi?
Det er meget, meget mærkeligt, at nogle danske politikere ønsker at legalisere bordeldrift, når man læser,
hvad myndigheder og politikere siger om modellen i Tyskland, Holland og New Zealand, hvor man har haft
legalisering i en årrække.
Offentlig anklager Inge Schnepers fra Rotterdam siger i 2011 bl.a.: ’With the lifting of the ban on brothels in
2000, prostitution was pulled out of illegality, so that it could become a ‘normal’ branch of industry and a
better picture could be obtained of objectionable practices. As a society, we made window prostitution a
licensed branch to be able to control and counter situations of abuse. But in spite of it, licensed window
prostitution is the very branch in which everything went as terribly wrong as Operation SNEEP
demonstrated. In licensed window prostitution human trafficking was daily practice: manipulation,
coercion, exploitation, even brute forces were the order of the day’.28
Der findes en del god information om den hollandske situation, en del er desværre på hollandsk. Men man
kan læse den hollandske forsker Karin Werkmans oplæg om den hollandske situation via dette link –
oplægget giver et godt overblik over de hollandske tilstande:
http://www.8marts.dk/upl/12762/karinwerkmanonlegalisedprostitutioninthenlnov20111.pdf
Også bloggen her har mange gode kilder om Holland, som man kan fordybe sig i:
http://ingenkendersandheden.blogspot.dk/p/holland.html
Om den tyske situation, hvor man har mere end 400.000 prostituerede, og hvor menneskehandlen er ude
af kontrol, siger indenrigsordfører for Merkels regeringsparti, Hans-Peter Uhl, den 4. januar 2013 bl.a.:
’Prostitution tiltrækker kriminalitet’29. Han fortæller også, at legaliseringen har ført til mere
menneskehandel og tvangsprostitution. Hans regering vil derfor skærpe kontrollen med sexindustrien
gennem skærpet lovgivning.
I 2010 sagde BKA-præsident Jörg Zierke (svarer ca. til rigspolitichefen i Danmark) nøjagtig det samme. Han
fortalte desuden, at hvert femte offer for kvindehandel i Tyskland nu var mindreårigt, og at bagmændene
var særdeles grove og brugte vold og dødstrusler til at tvinge mennesker til prostitution30.
I New Zealand sagde premierminister John Key i november 2012, at han ikke mente, at den new zealandske
prostitutionsreform fra 2003 havde virket. Reformen havde ikke mindsket gadeprostitutionen eller
prostitution af mindreårige, sådan som det var hensigten at den skulle. Key siger om den new zealandske
model: ‘I think it's been marginally successful, if at all’31.
I New Zealand er myndighederne endnu ikke parate til at indrømme, at deres lovgivning har ført til mere
kvindehandel. Men i flere byer klager beboerne til politikerne over, at der er meget gadeprostitution, og at
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der ligger bordeller alle steder, bl.a. illegale bordeller32, også ved siden af skoler og børnehaver.
Lokalpolitikere har flere gange forsøgt at få ændret loven, indtil videre uden held33.
Den new zealandske model markedsføres kraftigt i Danmark af Seksualpolitisk Forum som en glimrende
model, vi også burde indføre, med argumenter om, at det giver ’ordnede forhold’. Flere medier og
politikere har ukritisk købt denne ’sandhed’.
Sandheden er, at den new zealandske model er skruet sådan sammen, at myndighederne ikke fører lister
over, hvor der er bordeller; at politiet ikke kan føre tilsyn med bordeller uden en dommerkendelse; at små
bordeller med under fire ansatte slet ikke behøver nogen licens; at større bordellers licenser stort set ikke
kontrolleres; og at kontrol fra sundhedsmyndigheders side (stadslæger) kun finder sted, hvis stadslægerne
selv finder frem til, hvor bordellerne befinder sig, og beslutter sig for at aflægge dem et besøg. Dette sker
stort set aldrig.
Derfor har organiseret kriminalitet frit spil. Det har især den kinesiske mafia benyttet sig af34.
Man kan læse 8. marts-initiativets gennemgang af den new zealandske model og den evalueringsrapport
samt tillægsrapporter, der kom fra det new zealandske justitsministerium i 2008, 5 år efter at New Zealand
legaliserede rufferi via dette link: http://www.8marts.dk/upl/12764/NZanalysefinal.pdf
Sluttelig har professor Eric Neumayer, Dr. Seo-Young Cho og professor Axel Dreher (2012) på baggrund af
økonomiske analyser af 150 lande fundet, at lande med legaliseret prostitution har en statistisk signifikant
større rapporteret tilstrømning af menneskehandel35.
Det er den type lovgivning, der nu foreslås indført i Danmark af De Konservative og Straffelovrådet.

8. marts-initiativet
mener, at prostitution er vold mod mennesker. Vi mener, at prostitution er seksuel udnyttelse, og at det er
sexkøberne, der har ansvaret for denne udnyttelse. Derfor bør det gøres kriminelt at købe sex, samtidig
med at samfundet øger indsatsen for at støtte mennesker i at komme ud af prostitution.
Man kan læse mere om vores holdninger, finde vores analyser, artikler og meget mere på vores
hjemmeside www.8marts.dk . Man kan også gå ind på vores konferencehjemmeside www.grossefreiheit.dk
(2011), hvor man kan se alle videoplæggene online. Heriblandt er der en video med den svenske
rigsadvokat, der fortæller om effekterne af den svenske lovgivning og med new zealandske Debbie Baker,
der fortæller, hvordan forholdene er i New Zealand; Debbie Baker er leder af et værested for prostituerede
i Auckland.
Venlig hilsen 8. marts-initiativet, den 3. februar 2012
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