Europa-Parlamentet ønsker forbud mod køb af sex
Den 26. februar 2014 vedtog Europa-Parlamentet en resolution der slår fast, at prostitution er vold
mod menneskelig værdighed og rettigheder, og en barriere mellem lighed mellem kønnene.
Ydermere gjordes det klart, at kvindehandelsproblematikken ikke kan adskilles fra selve
prostitutionen, men at det er sammenvævet, og at den nordiske model med et forbud mod køb af sex
er et succesfuldt redskab mod kvindehandel, som samtidig danner god basis for at hjælpe kvinder i
prostitution samt ændre den generelle samfundsmentalitet når det kommer til ligestilling mellem
kønnene.
Resolutionen blev vedtaget med et massivt flertal, idet 343 stemte for, 139 stemte imod og 105
afstod fra at stemme.
I 8. marts-initiativet hilser man resolutionen varmt velkommen:
”Vi finder det glædeligt, at EU-politikerne så markant tager afstand fra prostitution. I 8. martsinitiativet har vi i flere år fremført, at et forbud mod køb af sex er det eneste reelle værn mod
kvindehandel og prostitution. Vi har nu parlamentets opbakning og det er lige præcis hvad der er
brug for her på tærskel til 8. marts – Kvindernes internationale kampdag, udtaler talsperson Balder
Mørk Andersen.
Resolutionen sender et klart signal om at legaliseringsstrategien som man har set i Holland og
Tyskland, har været en katastrofe.
”Kulturer der til kommende generationer videregiver en norm om, at det er i orden at købe sig
adgang til en anden persons krop vil altid hæmme sig selv i kampen for respekt mellem ikke bare
kønnene, men mennesker i al almindelighed. Derfor er resolutionen banebrydende i en europæisk
kontekst, og den bør give samtlige nationale parlamenter og herunder det danske folketing noget at
tænke grundigt over.
I 8. marts-initiativet håber man således, at resolutionen vil få den danske regering til at genoverveje
sin stillingtagen til et forbud mod køb af sex. Nu er det jo slået fast, at det vil være den politik der
gør sig bedst i en europæisk kontekst.
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8. marts-initiativet er et samarbejde mellem 29 organisationer, sociale institutioner og politiske bevægelser. Vores mål er at få
en ny prostitutionspolitik, en dansk model, hvor sociale tilbud, der støtter mennesker i at komme ud af prostitution går hånd i
hånd med en lov, der gør det forbudt at købe sex i Danmark.

