Debat uden nuancer
Indlæg bragt i dagbladet Politiken den 27.5. 14.
Anders Arnfred bruger verdens ældste kneb - det bedste forsvar er et angreb – når han i Politiken den 23. maj
påstår, at debatten om prostitution er unuanceret: Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) henviser
udelukkende til forskning om bordelprostitution og 8. marts-initiativet udelukkende til forskning om
gadeprostituerede og handlede kvinder i prostitutionsdebatten. Et enkelt kig på 8. marts-initiativets
hjemmeside vil vise, at han taler usandt.
Måske skyldes Arnfreds angreb, at han som forsker på rapporten "Sundhed, sygelighed og trivsel blandt
klinikprostituerede" (Arnfred et al, 2014, Statens Institut for Folkesundhed (SIF)) fik massiv metodekritik
både i medier og fra forskningsmiljøet og nu forsøger at genrejse sit renommé. Statistiker Inge Henningsen
havde denne kommentar til Arnfreds rapport: "Der er så væsentlige mangler i forhold til repræsentativitet, at
mange af resultaterne i rapporten kan være alvorligt misvisende, fordi der ikke er taget hensyn til at de
prostituerede, der har deltaget i undersøgelsen udgør en særlig, selekteret gruppe."
Arnfred har tidligere arbejdet for SIO. I forbindelse med SIF-rapporten kørte Arnfred ud til ni bordeller i
København, som han kendte fra sin SIO-tid, og satte en kasse spørgeskemaer. Data fra disse er grundlaget
for hans såkaldte forskning, som vel at mærke kun omhandler en lille udvalgt skare danske
bordelprostituerede.
Arnfred fandt ingen grund til at tage forbehold i sin forskning for, at han 1) ikke kunne vide, hvem der havde
udfyldt skemaerne, 2) at han benyttede sig af politiske kontakter, han havde fra sin tid som
sexarbejderlobbyist, og 3) at undersøgelsespopulationen på ingen måde er repræsentativ (88 deltagere).
Arnfreds resultat er også derefter: Danske bordelprostituerede påstås at have et bedre helbred end
normalbefolkningen, selv om kvinderne bl.a. har et markant overforbrug af hash, kokain, amfetamin og
andre illegale stoffer og 46 procent et overforbrug af alkohol.
Flertallet af kvinder i dansk prostitution er fra udlandet og sælges i høj grad fra bordeller i provinsen, hvor de
ofte befinder sig alene og kan være under kontrol af kriminelle netværk. Ingen har forsket i deres forhold –
heller ikke nuancerede Arnfred.
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