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På forsiden er logoet med to trekanter. 
Trekanterne blev anvendt op til og under 
2. verdenskrig af Hitlers regime. Trekanten 
blev det symbol, som brændemærkede de 
mennesker, der af nazisterne blev opfat-
tet som farlige for Det Tredje Rige. Og der 
blev udarbejdet en omfattende oversigt over 
forskellige farver med forskellig betydning. 
De mest kendte i Danmark blev den gule, den 
røde og den pink.

Jøderne skulle bære gule trekanter. De blev 
lagt ind over hinanden og blev til det symbol, 
som vi siden har kaldt Davidstjernen. Den 
røde trekant skulle bæres af politiske fanger, 
og den pink trekant skulle bæres af de homo-
seksuelle. Den røde og den pink trekant er 
siden 60’erne blevet brugt henholdsvis som 
symbol for politiske modstand og modstand 
mod homofobi.

Vi bruger i dette temanummer både den røde 
og den pink trekant som symbol på politisk 
modstand mod den regering, der indirekte 
styres af fremmedfjendsk udlændingepolitik
og en hyklerisk politik i spørgsmålet om 
prostitution og kvindehandel.

Demos - Postbox 1110 - 1009 København K - Giro 5 686164
Tlf.: 35 35 12 12. Email: demos@demos.dk Hjemmeside: www.demos.dk
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stilladelse til kvinder, der har været udsat for handel. 
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Handel med kvinder
Demos Kvindegruppe iværksatte d. 
8.marts på kvindernes internation-
ale kampdag en underskriftkam-
pagne for at rejse et politisk krav 
om fast ophold til kvinder, der har 
været udsat for handel.
Kampagnen har kørt nu i ca 3 mdr. 
og vi har fået megen positiv re-
spons.
I en tid, hvor der næsten dagligt 
skrives artikler om prostitution, 
og hvor nogle af de gamle heste 
trækkes af stalden, blandes temaet 
sammen med debat om nypuri-
tanisme og nybornerte tendenser. 
Der råbes højt om et tilbageslag for 
det seksuelle frisind, som 
vi kæmpede os frem til i 
1970èrne med pornoens 
frigivelse m.v.
Rødstrømpebevægelsen 
får et hak i tuden og 
der efterlyses udsagn
fra kvinder om at sige 
fra overfor den omtalte 
nypuritanisme. For-
rest i denne debat står pt 
journalisten Henrik List, 
som får uhyrlig megen 
mediebevågenhed omkring 
sin nye bog ”Sidste nat i kødbyen”, 
og psykologen Sten Hegeler, som 
var en af frontkæmperne for den 
eksperimentelle seksualitet og 
eksperimenterende samlivsformer. 
Henrik List omtaler sig selv som 
det sande øjenvidne, som både kan 
optræde som ven, kæreste og kunde 
i sit forhold til den prostituerede, 
som han i sin selvforståelse ynder 
at opfatte som selvstændige og 
stærke kvinder, som forstår kunsten 
at forføre. De forhold, som han 
nævner her, er for os at se ganske 
uinteressante for andre end Henrik 
List. Dette forbrug af kvinder er han 
og en række andre fortalere for fri 
prostitution dybt bekymrede for vil 
forsvinde, fordi en række kvinde-
organisationer i de sidste mange år 
taler for og kræver at prostitution-
skunderne kriminaliseres.

Redens kampagne og aktiviteter for 
”stop kvindehandel” kritiseres for 
at stå forrest i kampen for krimi-
nalisering af prostitutionskunderne. 
Redens aktiviteter truer efter forfat-
terens synspunkt den fri seksualitet. 
De kvinder, der bruger Reden er 
jo ikke de selvstændige forførende 
kvinder, som Henrik er ven med. 
Det er oftest kvinder, som ikke har
nogen som helst mulighed for at 
vælge eller fravælge deres liv som 
prostitueret. Så der skydes efter
vores opfattelse helt ved siden af, og 
Henrik List har sammen med andre 
været med til at forskyde debatten 

til at omhandle deres egen mu-
lighed for fri sex eller manglen på 
samme.
Med vores kampagne ønsker vi at 
fastholde fokus på de kvinder, som 
tvinges bort fra deres oprindelses-
land og familie, fordi de lever under 
utroligt ydmygende og voldelige 
forhold og søger en vej væk fra 
arbejdsløshed, fattigdom, diskrimi-
nation og afmagt.
Samtidig med at vi er klar over at 
den samlede problematik omkring 
den gruppe af kvinder også om-
fatter den aktuelle debat af enten 
kriminalisering af prostitution-
skunder eller som nu fri prostitu-
tion for kunderne.
Vi bringer i dette temanummer 
en omtale af vores kampagne om 
fast ophold til kvinder, der har 
været udsat for handel, artikler om 

prostitutionsdebatten set både fra 
tilhængere af kriminalisering og 
fra modstandere. Desuden bringer 
vi 3Fs oversigt over hvorledes den 
meget sammensatte problematik 
tackles i andre lande i Europa, et 
indlæg om, hvorledes sagen fandt 
sin midlertidige afslutning i Tjek-
kiet samt en række links til andre 
hjemmesider og forfatterskaber.

Når debatten om kriminalisering 
af prostitution kommer til at fylde 
så meget i debatten om handel med 
kvinder, så er det vores opfattelse, 
at vi mister de virkelig nødlidende 

kvinder og overser vores mu-
ligheder for at yde et stykke 
solidaritets arbejde.
Og her kan de fleste af os blive
enige. Den gruppe kvinder 
skal vi sørge for får et retsligt, 
reelt alternativ. Det koster 
mere end ord, det koster en 
lempelse af vores asylpolitik 
og det kræver, at ”køn” igen 
kommer til debat, når vi skal 
tage stilling til, om asylan-
søgeren opfylder kravet til at 

opnå asyl. FN’s Flygtningeorganisa-
tion har i mange år slået til lyd for, 
at kvinder, der flygter på grund af
kønsrelaterede overgreb, skal kunne 
få asyl.
Dette spørgsmål var aktuelt i 
1990èrne da vi endnu havde de 
facto flygtningebegrebet og endnu
kunne tale højt om at lempe asyl-
reglerne, og hvor ”stramningerne” 
var forbeholdt en yderliggående 
højrefløj i dansk politik. Vi ønsker
med kampagnen at sætte fokus på, 
at vores ”humanisme” kommer til 
kort, hvis vi ikke har mere end gode 
ord at have hjælpen i. Den virkelige 
solidaritet indebærer, at vi åbner 
vores grænser for de kvinder, der 
udsættes for handel og efterføl-
gende er tvunget ud i prostitution.
Dem skal vi give en mulighed for en 
anden tilværelse eksempelvis her i 
Danmark.

Fotograf Thomas Arnbo
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Fast opholdstilladelse til kvinder, 
der har været udsat for handel.
Demos kvindegruppe har i tilret-
telæggelsen af dette temanummer 
og ved udarbejdelsen af kampag-
nen om fast ophold til kvinder, der 
har været udsat for handel taget 
udgangspunkt i FN`s Palermo-
protokol om menneskehandel fra 
november år 2000.

Det kan være vanskeligt at af-
gøre, hvornår kvinderne er udsat 
for tvang, eller vold eller der er 
tale om en grad af frivillighed 
og om kvinden har været udsat 
for handel. Derfor vil vi som et 
udgangspunkt for artiklen give 
den definition på kvindehandel,
som Reden* har givet på deres 
hjemmeside og i deres rapport om 
kvindehandel.

Definition på kvindehandel
Kvindehandel kan kort defineres
som det at modtage, overføre eller 
holde en kvinde tilbage ved brug 
af magtanvendelse, udnyttelse af 
sårbar stilling eller mod betaling 
med det formål at udnytte vedk-
ommende til prostitution eller an-
dre former for seksuel udnyttelse.

Ikke alle udenlandske kvinder i 
prostitution er ofre for kvindehan-
del. Derfor taler man om, at det 
er graden af udnyttelse, der afgør, 
hvorvidt der er tale om kvinde-
handel. Reden skriver om kvin-

dehandel, at ikke alle handlede 
kvinder holdes fanget eller ud-
sættes for vold. Men mange han-
dlede kvinder i prostitution har 
meget lidt selvbestemmelse over 
deres eget liv og bliver groft ud-
nyttet, fx bestemmer de ikke selv 
hvilke seksuelle ydelser, de skal 
tilbyde, hvor mange mænd de skal 
betjene, eller hvor mange penge 
de selv må beholde. Pengene går 
ofte direkte til bagmændene. De
står ofte i et økonomisk afhæn-
gighedsforhold til bagmændene, 
understøttet af fiktiv gæld, der gør
det meget svært for dem at slippe 
ud af prostitutionen. 

Denne definition er skrevet af
Reden, som er et socialt projekt 

under KFUK. Definitionen hviler
på FN`s definition af menneske-
handel, som Danmark har ratifi-
ceret. FN`s definition på kvinde-
handel (Link).

Fast opholdstilladelse i Danmark 
til kvinder, der er blevet handlet 
hertil for at prostituere sig på det 
danske sexmarked. Det var bud-
skabet på kvindernes internation-
ale kampdag 8. marts fra en række 
organisationer, der indkaldte til 
manifestation ved Ungdomshuset 
på Jagtvej 69. 

Budskabet var valgt, fordi kvin-
dehandel er det mest tydelige og 
ultimative udtryk for, at kvinder 
er langt fra den ligestilling, som 
8. marts blev indstiftet for at gøre
noget ved. Demos kvindegruppe 
var initiativtager til manifestatio-
nen sammen med Enhedslistens 
Kvindeudvalg. Andre anbefalere 

var fagforeningen 3F, Dansk 
Kvindesamfund, Kvinder i Sort og 
Kvindernes Internationale Liga for 
Fred og Frihed.
 
I år 2007, næsten 100 år efter
at 8. marts blev til Kvindernes 
Internationale Kampdag, havde 
Demos kvindegruppe valgt Un-
gdomshuset Jagtvej 69 som den 
arena, hvor dagen skulle markeres, 
fordi det helt konkret var det hus, 
hvor kampdagen blev indstiftet.
Det skete i 1910, under en inter-
national kvindekongres på Jagtvej 
69 i det daværende Ungdomshus. 
Men huset var belejret af politiet, 

*Reden-STOP Kvindehandel
Reden-STOP Kvindehandel er en selvejende institution under KFUKs Sociale Arbejde. Vi arbejder med udenlandske 
kvinder i prostitution og med kvinder, der er ofre for kvindehandel. 

Medarbejderne hos Reden-STOP Kvindehandel er socialarbejdere. 
KFUKs Sociale Arbejde driver også Rederne i København, Odense og Århus. Rederne har mere end 20 års erfaring i 
arbejdet med kvinder i prostitution i Danmark og fungerer som være- og rådgivningssteder for kvinder i prostitution 
og/eller stofmisbrug. 
I en treårig periode modtager Reden-STOP Kvindehandel offentlige midler som led i den nationale handlingsplan til
bekæmpelse af kvindehandel.

*Fra Demos’ fotoserie om bordeller i Danmark
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så arrangementet blev flyttet til
Blågårds Plads, hvor der var ca. 
5.000 kvinder og mænd sam-
let i solidaritet med kvindernes 
kampdag og i solidaritet med 
Ungdomshusets brugere. Un-
gdomshuset er nu jævnet med 
jorden på trods af dets aktuelle 
politiske og kulturelle betydning 
og den historiske betydning huset 
har haft for kvindesagen.

Stadig grund til kamp.
Selvom der er gået 97 år siden at 
kampdagen blev indstiftet er der
stadig god grund til at sætte fokus 
på den internationale kamp for 
kvinders rettigheder og liges-
tilling. Handel med kvinder 
betragtes stadig som et forhold 
mellem den enkelte kvinde og 
den enkelte mand.  

Det er påtrængende at Kvin-
dehandel bliver til et politisk 
spørgsmål og således hæves ud af 
den private og individuelle sfære.
Hvis kvinder, der er blevet han-
dlet, søger asyl i Danmark, får de 
afslag. Den danske asyllov tager 
udgangspunkt i FN’s flygtninge-
konvention fra 1951, hvor asyl 
tildeles på baggrund af forfølgelse 
i den offentlige sfære, det vil sige
eksempelvis som en konsekvens 
af politisk eller religiøs forfølgelse. 
Den omfatter således ikke for-
følgelse på grund af køn, og det er 
et problem når kvinder er blevet 
udsat for handel. 

Der skal et andet og et ændret syn 

på handel med kvinder til.

Michelle Mildwater, der er kendt 
som frivillig socialarbejder, der 
kommer i Sandholm-fængslet 
som ” konsulent ” for nigerianske 
kvinder i prostitution forsøger 
at hjælpe kvinderne, når de skal 
sendes tilbage til deres hjemland, 
efter de er blevet opdaget af de
danske myndigheder. Hun oplever, 
at den danske retspraksis admin-
istrerer kvindernes asylansøgning 
som en privat sag, fordi deres frygt 
ofte er forbundet med bagmænd
eller deres familie i Nigeria. 

100 dage er ikke nok
Regeringen har den. 1 marts 2007 
udsendt deres nye handlingsplan 
til bekæmpelse af handel med 
mennesker 2007-2010. Der var 
politisk flertal og bred tilslutning
i Folketinget til at forlænge den 
periode, ofre for kvindehandel 
fremover kan forblive i Danmark, 
inden de bliver udvist. Kvinderne 
kan nu få 100 dage, mod 30 
dage førhen, inden de bliver 
sendt tilbage til deres hjemland. 
Kvinderne skal samarbejde om 
deres hjemsendelse, før tilbuddet 
om de 100 dage gælder. Vi vil i 

Danmark gerne vejlede 
de ”vildfarne kvinder” 
i op til 100 dage. Han-
dlingsplanen tilbyder 
psykologbistand og 
øvrig vejledning. Det 
politiske perspektiv 
forbliver i tågerne. Her 
tages ikke et politisk 
ansvar for de mange 
mænd og kvinder, der 

udnytter kvindernes situation, og 
intet ansvar for at give kvinderne 
et troværdigt alternativ til deres 
hidtidige tilværelse.
”Det er ikke 100 dage for at kunne 
blive i Danmark 100 dage længere. 
Det er 100 dage for at kunne 
tilrettelægge tilbagesendelsen 
på en god og ordentlig måde”, 
sagde integrationsminister Rikke 
Hvilshøj (V) om den forlængede 
refleksionsperiode, som er en del
af den nye handlingsplan mod 
menneskehandel.

Michelle Mildwater mener, at den 
forlængede periode er et godt 
tiltag. Men hun understreger, at 
det ikke nødvendigvis gør den 
store forskel om kvinder, der er 
forfulgt, har 30 eller 100 dage i 
Danmark, før de bliver udvist. 
Den ekstra ventetid kan være hård 
for kvinderne. 

En af kvinderne har beskrevet 
tiden inden udvisningen som en 
”udsættelse af henrettelsen”. 

Michelle Mildwater beskriver, at 
langt de fleste kvinder, hun har

Er prostitution lovligt i Danmark?
Prostitution er ikke ulovligt i Danmark, men prostitution bliver heller ikke betragtet 
som et erhverv. Det er heller ikke ulovligt at købe prostitutionsydelser i Danmark. Dog 
er det ulovligt og strafbart at købe prostitution af piger under 18 år. Rent juridisk bliver
udenlandske kvinder i prostitution i Danmark således ikke anholdt for at prostitu-
ere sig, men for at tjene penge uden arbejdstilladelse eller for at være i landet illegalt. 
Således udvises kvinderne ofte for illegalt arbejde eller illegalt ophold med kort varsel.
(Kilde:www.reden.dk)

*Fra Demos’ fotoserie om bordeller i Danmark

Michelle Mildwater vinder Årets 
Anker 2007 for et enestående arbejde 
for handlede kvinder.

HK København valgte at uddele Årets 
Anker 1 maj 2007 til Michelle Mild-
water. Den blev givet fordi Michelle i 
de senere år har gjort en kæmpeind-
sats for at hjælpe handlede kvinder 
i Danmark. Prisen blev overrakt af 
Generalsekretær i Dansk Røde Kors 
Jørgen Poulsen, af Jesper Klein, og 
Anker Jørgensen selv, og er på 50.000 
kr.
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mødt, gerne vil hjem, og at de 
gerne vil afslutte opholdet her. 
Hvis de ved, at de skal hjem, så vil 
de hjem med det samme.
Hvis der var mulighed for fast 
ophold i Danmark til kvinder, 
der har været handlet, ville det 
betyde, at kvinderne kunne få 
et mere anstændigt liv, og at de 
ville være villige til at samarbejde 
mere med myndigheder og politi, 
mener Michelle Mildwater. Og der 
ville være en reel mulighed for at 
planlægge en ændret tilværelse, 
hvor kvinderne var frigjorte fra 
det miljø, som har domineret hele 
deres liv indtil nu.

Det er, hvad kvinder har givet 
udtryk for gang på gang. I dag 
har kvinderne ingen rettigheder, 
selvom de samarbejder 
med myndighederne. De 
får ingen beskyttelse, og de 
risikerer i værste fald deres 
liv.

Underskriftkampagne 
om fast ophold.
Initiativet bag 8. marts 2007 
har efterfølgende igangsat
en underskriftindsamling
for fast opholdstilladelse 
til handlede kvinder. Un-
derskrifterne indsamles
på postkort, pr. mail og 
lister, der vil blive sendt direkte 
til justitsminister Lene Espersen. 
Vi har valgt at sende underskrift-
erne til landets justitsminister, 
vi betragter ikke kravet som en 
integrationsproblematik, men 
anser kravet om ret til fast ophold-
stilladelse som en ændring, der 

forudsætter en ændret lovgivn-
ing og et ændret retsligt syn på 
de handlede kvinders stilling, og 
status fremover.
Efter kampagnen er gået i gang,
har vi modtaget henvendelser 
og mails bl.a fra ligestilling-

skonsulenter i ministeriet, der 
fortæller os, at vi har misforstået 
handleplanen. Det er ikke en 
nødvendighed for at få de 100 
dage, at kvinden skal samarbejde 
med myndighederne (politiet) og 
hjælpe med at finde bagmændene.

Det er efter ministeriets opfattelse
meningen med de 100 dage, at de 
danske myndigheder skal hjælpe 
kvinderne med at få kontakt til 
netværk i deres hjemland, der 
kan støtte dem fremover. Og vi vil 
gerne vejlede og hjælpe kvinderne 

medens de er her i landet. 

Vi kan desværre ikke læse 
handlingsplanen på anden 
måde, end kampagnetek-
sten giver udtryk for, og 
fastholder således kravet 
om fast ophold til kvinder, 
der har været udsat for 
handel.

Det er svært for ikke 
at sige umuligt.
I Information d. 26.04.07 

kunne vi læse Amnestys kritik af 
regeringens handlingsplan. De 
kan heller ikke læse den på anden 
måde. 
 
Artiklen blev bragt  under over-
skriften: Få 100 dage i en lukket
dansk institution - men kun hvis 
du bistår politiet med at rejse en 

KAMPAGNETEKSTEN
I Danmark handles udenlandske kvinder til prostitution. Politiet 
anslår at det drejer sig om 2000 kvinder årligt. Hertil skal lægges 
et stort mørketal. Kvinder er handlet til prostitution i Danmark, 
nogle under utroligt ydmygende og voldelige forhold. Andre kom-
mer, så frivilligt som man kommer,når man søger en vej væk fra 
arbejdsløshed, fattigdom, diskrimination og afmagt. Vi kan stadig 
tale om en feminisering af fattigdommen i verden.
Regeringens nye handlingsplan siger at kvinder udsat for han-
del nu kan blive 100 dage i landet vel og mærke, hvis de vidner 
mod bagmændene. Vi siger at kvinderne ikke skál hjemsendes. 
Her står bagmænd allerede parat til at tage imod dem og sende 
dem afsted på ny eller de overlades til et liv som marginaliserede 
og udstødte. Vi kræver fast opholdstilladelse for kvinder der har 
været udsat for handel!

Ligestillingsafdelingen har bemærket jeres kampagne vedrørende opholdstilladelse til kvinder, der 
har været udsat for handel: I den forbindelse vil vi gerne pointere, at de 100 dages ophold til ofre for 
menneskehandel IKKE er betinget af, at de vidner mod bagmænd eller i det hele taget samarbejder 
om pågribelsen af bagmændene.
De 100 dage skal bruges til, at ofrene i samarbejde med NGO’er og andre forbereder den bedst mulige 
hjemsendelse. I den forbindelse får ofrene tilbud om psykologisk- juridisk og sundhedsmæssig hjælp, 
eventuelle tilbud om kurser, og der skal etableres kontakter til NGO’er eller andre i hjemlandet for at 
sikre den bedst mulige repatriering og modtagelse når ofret vender tilbage. 

 *Fra Demos’ fotoserie om bordeller i Danmark

Svar fra Ligestillingsministeriet

6



sag mod sexindustriens bagmænd. 
Det er regeringens tilbud til nige-
rianske ofre for kvindehandel i ny 
handlingsplan.
Kritikken fra bl.a. Amnesty 
International og Advokatrådets 
retsudvalg lyder; at det er svært 
for ikke at sige umuligt at opfylde 
det tilbud regeringen i en ny han-
dlingsplan mod menneskehandel 
vil give til udenlandske kvinder,f.
eks. de nigerianske prostituerede, 
der pågribes i Danmark med fal-
ske papirer.

Regeringens tilbud går ud på, at 
kvinderne - i stedet for omgående 
at blive udvist af Danmark - kan 
få lov at opholde sig her i op til 
100 dage. Men betingelsen er, at 
kvinderne lever op til to krav: Dels 
skal de samarbejde med myndigh-
ederne om deres hjemsendelse, 
dels skal de give politiet så mange 
oplysninger om bagmænd, at poli-
tiet har tilstrækkelig baggrund for 
at starte en straffesag.
Kravene sættes alt for højt, mener 
kritikkerne.

Hertil svarer Rikke Hvilshøj d. 
28.04.07 i information: 
“Artiklen skyder helt ved siden af. 
Der er slet ikke noget grundlag 
for dette postulat. Det står slet 
ikke skrevet i handleplanen. Vi er 

end ikke i nærheden af det. Det 
eneste, der står i lovforslaget, er, 
at kvinderne skal samarbejde om 
hjemsendelsen. Det er betingelsen 
for at opnå de 100 dage” siger min-
isteren til Information og tilføjer:
“Det er en meget stor misforståelse, 
for det har aldrig været tænkt 
sådan.”( se uda@information.dk d. 
26.04.07)

Det kan godt være at integration-
sministeriet mener, at deres nyligt 
vedtagne handleplan har forbedret 
situationen for kvinder, der har 
været udsat for handel. Men set 
fra kvindernes perspektiv lever 
handleplanen slet ikke op til in-
tentionen i beslutningen fra 2002, 
som blev truffet på en konference
mellem de nordiske og baltiske 
lande. Beslutningne tilsiger, at der 
udarbejdes handlingsplaner med 
det formål at stoppe handelen 
med mennesker med henblik på 
seksuel udnyttelse. Indtil dato har 
handlingsplanen ikke betydet no-
gen ændring i sagsbehandlingen 
aktuelt af nigerianske kvinder, der 
har været udsat for handel.

Derfor er det vigtigt at fastholde 
kravet om fast ophold til kvinder, 
der har været udsat for handel. 
Kampagnen har medio maj ind-
samlet ca. 4.000 underskrifter fra

mænd og kvinder, der slutter op 
om kravet. 
Vi har indtil dato ikke mødt nogen 
der ikke ville skrive under, men vi 
skal nå ud til endnu flere. Vi har
brug for rigtig mange hænder til 
at få kampagnen i mål med flere
10.000 af underskrifter. Vil du
være med i en provinsby på torvet 
her i sommer? Har du modtaget 
lister til din arbejdsplads? Ring 
eller mail til os. 35351212 og 
demos@demos.dk 

Kampagnen løber frem til 25. 
november 2007, den internation-
ale dag mod vold mod kvinder. 
Vi skal planlægge en offentlig
begivenhed, hvor underskrifterne
afleveres til de ansvarlige ministre.
Vil du være med til at planlægge 
dette? 

Fagforbundet 3F`s kampagne 
varede til 8. marts 2007, hvorefter

3Fs Kampagne:
3F har ført en underskriftkampagne for kvinder, der har været udsat for handel. Formålet har været at skabe
debat om menneskehandel og handel med kvinder.
Kampagnen, der blev skudt i gang for præcis et år siden, havde 3 helt klare mål: For det første at skabe debat 
om den stigende handel med kvinder – også i Danmark.
Resultatet er, at kampagnen mere end nogensinde har sat fokus på, at kvinder handles til prostitution. 
For det andet at få politiet til at prioritere indsatsen mod menneskehandlerne langt højereResultatet er, at 
politiet har styrket indsatsen mod kvindehandel og nu sætter målrettet ind mod prostitutionens bagmænd. 
For det tredje at opnå langt bedre vilkår for de kvinder, der flygter fra deres bagmænd eller på anden måde
kommer i kontakt med politi og myndigheder.Resultatet er, at ofre for kvindehandel nu ikke længere sendes 
ud af landet efter 15 dage, men fremover vil få tilbudt op til 100 dages ophold her i landet, når de samarbe-
jder med politiet. 
Kampagnen har altså nået sit mål, og regeringen har fremlagt en handlingsplan mod menneskehandel. Vi 
vil vi dog fortsat kigge politikerne over skulderen og holde øje med, at de sætter handling bag de fine ord og
løfter.

Læs mere på www.3f.dk.

*Fra Demos’ fotoserie om bordeller i Danmark
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de overrakte 107.061 indsamlede 
underskrifter til socialministeren.
Kampagnen omhandlede 2 
kvinders skæbne den 15 årige  

Carmen, der var handlet til Dan-
mark, og som blev misbrugt til 
prostitution hele døgnet. Kampag-
nen fik sat fokus på hendes liv, og
hun er i dag anbragt i sikkerhed.
Fagbladet har også været aktive 
og produktive med en omtale 
og film/video om en anden ung
nigeriansk kvinde ved navn Rose. 
Roses sag er blevet kendt af mange 
danskere og har fået pressens 
bevågenhed.

Rose
Rose blev af brutale bagmænd 
tvunget til prostitution med 
omkring 20-30 mænd dagligt. 
Den nigerianske kvinde Rose 
var tvunget til at arbejde som 

prostitueret i 
Non-Stop Bio 
på Vesterbro. 
Hun fortalte sin 
historie til 3F`s 
Fagblad og efter
denne afsløring 
af sexhandel 
med kvinder gik 
Rose til poli-
tiet og fortalte 
historien om 
det kriminelle 
miljø, der holder 

mange kvinder fanget som pros-
tituerede. Hun gik til politiet, fordi 
justitsminister Lene Espersen 
havde opfordret kvinderne til at 
samarbejde med politiet for at 
sikre sig mod repressalier fra evt. 
bagmænd. Selv om hun samarbe-
jdede med politiet blev hun afvist 
af myndighederne. Hun står nu 
for at blive udvist til Nigeria, på 
trods af, at der foreligger oplys-
ninger fra myndighederne om, at 
en af bagmændene under efterfor-
skningen flygtede fra de danske
myndigheder, og at han nu sid-
der i Nigeria og venter på at Rose 
vender tilbage.

Flygtningenævnet skal nu vurdere 
sagen på ny. Fagbladet oplyser i 
deres sidste nr. at der indtil nu 
ikke er givet asyl til nogen kvinde, 
der har været udsat for menneske-
handel. I løbet af de sidste år er 14 
sager behandlet, men alle har fået 
afslag.

Retten til fast ophold
Historien må nævnes her som et 
eksempel på, at uden mulighed 
for fast ophold bliver hjælpen tom 
snak og ikke reel og solidarisk 
hjælp.
Socialdemokraternes talsmand 
Morten Bødskov udtaler, at den 
sag viser, at vi må give human-
itær opholdstilladelse. Social-
demokraternes ligestillingsordfør-
er Anne-Marie Meldgaard trækker 
nu to ministre i samråd for at de 
må forklare Rose’s udvisning, og 
hun gør opmærksom på den store 
risiko Rose løber, hvis hun sendes 
tilbage...

De Radikales Lone Dybkjær 
mener, at Rose må have asyl, da 
bagmændene sidder parat, når og 
hvis hun vender tilbage til Nigeria.
Vi er enige i asyl og ophold til 
kvinderne, men det er ikke an-
stændigt, at kvinderne efter at
have oplevet vold og tvang, skal 
henvende sig med frygt for udlev-
ering, og håbe på at pressen får øje 
på deres sag og at offentligheden
inddrages. Vi vil med kampagnen 
medvirke til at skabe grundlag for 
at kvinderne, når de henvender sig 
til de danske myndigheder, oplyses 
respektfuldt om deres rettigheder, 
og at den rettighed fremover om-
fatter retten til fast ophold.

Derfor er vores kampagne vigtig. 
Vær med til at sende underskrift-
kampagnen til alle dine venner og 
veninder, tag debatten om Dan-
marks urimelige asyllovgivning

Demos kvindegruppe.

* Fra Demos’ fotoserie om bordeller i Danmark

Fagbladet 3Fs fotoserie om Rose, Nr. 17, 22. sept. 2006

8



Kriminalisering af prostitutionskunder?

Dette oplæg er skrevet af Enhed-
slistens Hovedbestyrelse på baggr-
und af et seminar for alle medlem-
mer om Enhedslistens holdning til 
prostitution d. 27.01.07.

Oplægget dannede baggrund for 
den beslutning som Enhedslistens 
årsmøde vedtog i maj 2007, og 
som du kan læse i sidste afsnit af 
denne artikel.

Enhedslisten er imod prostitu-
tion og arbejder for at afskaffe
prostitution. Især vil vi arbejde på 
at fjerne den fattigdom og økono-
miske ulighed både i Danmark og 
i andre dele af verden, der er årsag 
til, at nogle mennesker kommer 
ud i prostitution. Når mennesker 
i Danmark bliver prostituerede er 
det ofte fordi de har store sociale
problemer og ikke kan se anden 
udvej. Når mennesker i andre 
lande bliver handlet til prostitu-
tion er det ofte fordi samfund-
søkonomien er brudt helt eller 
delvis sammen, og mange lever 
i dyb fattigdom uden håb om 
forbedring. 
Hovedindsatsen mod menneske-
handel og prostitution handler 
derfor om at bekæmpe ulighed 
og social nød og afskaffe det
samfundssystem, vi har i dag. 
Samtidig med at vi selvfølgelig 
også bekæmper menneskehandel 
og prostitution på andre måder 
indenfor systemet. Vi skal arbejde 
for, at ændre de holdninger der 
gør, at nogen mener det er i orden 
at købe seksuelle ydelser af et an-
det menneske. Ved at fortælle om 
de vilkår prostituerede lever under 
i dag, og hvilke skader mange af 
de prostituerede får, kan vi gøre 
det socialt uacceptabelt at købe 
sex. Samtidig kan vi så arbejde for 
at skabe muligheder for, at alle kan 

få et godt sexliv uden at købe sig 
til sex.

Det kan vi gøre ved;
At sikre en langt bedre seksualun-
dervisning i skoler, ungdomsklub-
ber, ungdomsuddannelser.

At gennemføre offentlige kampag-
ner der oplyser om virkningerne 
af prostitution.

At oprette langt flere sexologiske
klinikker.

At sikre en målrettet indsats over-
for kunder til prostituerede med 
tilbud om behandling, parterapi, 
eller hvad den enkelte kan have 
behov for.

At sætte tempoet ned på arbejds-
markedet så man har overskud til 
et godt sexliv, frem for at vælge 
den nemme løsning at købe sig til 
sex.

At gennemføre kampagner mod 
medvirken til prostitution fx i 
forhold til hoteller, som de bes-
lutninger vi har fået vedtaget i 
Folketinget og Nordisk Råd om 
ikke at bruge hoteller, der med-
virker til prostitution.

Det kan rejses i kommuner, 
fagforeninger, kvindebevægelser, 
virksomheder osv. Vi skal foreby-
gge, at mennesker kommer ud i 
prostitution.

At alle er sikret en indkomst de 
kan leve af, bl.a. ved at hæve de 
sociale ydelser, især fjerne kontan-
thjælpsloft, starthjælp, ungeydelse,
300-timers regel mv. 

At forebygge misbrug af børn, 
voldtægt og vold mod kvinder.

At yde massiv støtte og behan-
dlingstilbud til mennesker der har 
været udsat for overgreb 

At skabe et langt mere fleksibelt
uddannelses system med gode 
revalideringsmuligheder.

At give en uddannelsesgaranti så 
alle unge kan få en uddannelse.

At hæve SU så man kan leve af SU’ 
en.
Vi skal forbedre forholdene for de 
mennesker, der er i prostitution. 
Det kan vi gøre ved:

At kræve større kommunal indsats 
mod prostitution så der opbyg-
ges mere viden og arbejdes mere 
målrettet.

At oprette væresteder med mu-
lighed for rådgivning og hjælp og 
støtte. Der skal være forskellige 
væresteder til forskellige målgrup-
per, prostituerede der primært 
arbejder som escort har ikke de 
samme behov som en narkopros-
titueret, der trækker på gaden. 

At sørge for opsøgende arbejde 
blandt de prostituerede. 

At bekæmpe stigmatisering af 
prostituerede, bl.a. ved at støtte de 
prostituerede i at organisere sig, 
ligesom de hjemløse har gjort, så 
vi kan snakke med de prostitu-
erede i stedet for om dem. 

At sikre at behandlingsgarantien 
for misbrugere overholdes så de 
kan komme i behandling straks de 
er motiverede. 
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At sikre frit lejde til prostituerede 
der ønsker at komme ud af prosti-
tution, så de ikke risikerer en dom 
for socialbedrageri og/eller skat-
tesnyd. 

At yde massiv støtte til prostitu-
erede der ønsker at komme ud af 
prostitution, dels med tilbud om 
psykolog og andre behandling-
stilbud, dels om et månedligt 
beløb der er så højt bud, at det får 
mange til at ophøre med prostitu-
tion (beløb på 25.000 kr. har været 
nævnt af nogle prostituerede) i en 
slags for - revalideringsperiode 
eller set som en slags arbejdsska-
deerstatning, mens man får afk-
laret hvad man så kan og vil med 
sit liv Vi skal sikre en markant 
indsats mod menneskehandel. Det 
kan vi gøre ved:

At holde fokus på ofrene som ofre, 
og ikke som udlændinge der skal 
smides ud. De skal have ophold-
stilladelse og beskyttelsestilbud 
med støtte, rådgivning, sundhed-
stilbud mm. 

At gennemføre kampagner der 
fortæller om hvad ofrene ud-
sættes for. At ændre sociallov-
givningen så det bliver helt klart, 
at myndighederne har et ansvar 
overfor ofrene.
At støtte internationalt samarbejde 
både politimæssigt og socialt for 
at udveksle viden og erfaringer, 
hjælpe ofrene og bekæmpe bag-
mændene.
At støtte samarbejde mellem 
NGO’er i forskellige lande særligt i 
forhold til ofre der ønsker at vende 
hjem, men også med oplysning-
skampagner. Fx har vi i Nordisk 
Råd fået sat 3 mio. kr. af til samar-
bejde om beskyttelsestilbud i de 
baltiske lande og Rusland.
At styrke den øgede politiindsats 
mod menneskehandel og organ-
iseret prostitution der er på vej 
som led i den nye politireform i 
Danmark.
At kræve at ofre for menneske-
handel nyder samme beskyt-
telse mod voldtægt som danske 
kvinder, d.v.s. at hvis politiet kan 

En lov, der forbyder køb af seksuelle ydelser vil sende et stærkt signal om respekt kønnene imellem. Samtidig vil den 
signalere, at der i Danmark er en samfundsmæssig erkendelse af, at adgang til et andet menneskes krop ikke er noget 
man kan købe. Prostitution er udnyttelse af mennesker og et alvorligt samfundsproblem der medfører skade både på 
de mennesker, der udsættes for prostitutionen og på samfundet. Desuden kan en sådan lov medvirke til at flytte fokus
fra de prostituerede til den gruppe, der køber seksuelle ydelser. Derfor går Enhedslisten ind for et forbud mod køb af 
seksuelle ydelser.

Følgende 2 forslag kom til debat på enhedslistens årsmøde

Enhedslisten er imod kriminalisering af kunderne til prostituerede, fordi vi frygter at en kriminalisering vil flytte
fokus fra hjælp til ofrene og social indsats over på politi og straf. Når man konstaterer efter et stykke tid, at der stadig
findes prostitution vil der komme et krav om højere straf og mere politi. Og når det heller ikke fjerner problemet så
endnu hårdere straf og end nu mere politi. Ligesom vi har set det på narkoområdet. Det kommer til at blive en ret-
spolitisk debat om hvilke straffe der virker, i stedet for en social debat om at fjerne årsagerne til prostitution. Samtidig
vil der være stor risiko for at forholdene for de prostituerede bliver kraftigt forværrede, ligesom de er blevet det for
stofmis -brugere.

 Kilde: Rødgrønne Linier (Der er foretaget små korrektioner)
Beslutningen på Enhedslistens 18. årsmøde blev at afstå fra kriminalisering af prostitutionskunder.

bevise at en kunde var klar over at 
den prostituerede kun havde sex 
p.g.a. tvang, så skal der rejses en 
voldtægtssag.

DEMOSDEMOS
NYHEDSBREVNYHEDSBREV
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Tør de DANSKE Socialdemokrater føre socialdemokratisk ligestillingspolitik?

Søndag tog Arbeiderpartiet i 
Norge stilling mod mænds prosti-
tutionsmisbrug af kvinder. Med et 
betydeligt flertal på 184 ud af 300
delegerede på Arbeiderpartiets 
kongres vedtog man at støtte et 
forbud mod køb af sex. En histor-
isk beslutning, der vil få enorm 
betydning for kvinder i Norge. 

Men den vil også gøre Danmark til 
Nordens største bordel og øge den 
i forvejen massive kvindehandel til 
Danmark. For hvor skal den hårde 
kerne af prostitutionsmisbrugere, 
mafiabanderne, alfonserne og de
mange udenlandske prostituerede 
ellers rykke hen, når der ikke 
længere er plads i hverken Norge 
eller Sverige?

Vores nordiske naboer har fattet 
pointen: Prostitution er mænds 
ansvar. Det handler om mænds 
seksualitet. Den kan forandres, 

men ikke uden pres. Sverige 
forbød allerede køb af sex i 1999, 
og med Arbeiderpartiets seneste 
beslutning er et forbud også en 
realitet i Norge inden for ganske 
kort tid. 

Hvornår kommer de danske so-
cialdemokrater på banen med et 
forbud mod køb af sex? 

Tør man håbe, at den social-
demokratiske partitop endelig 
vil lytte til den yngre generation i 
DSU, som ikke deler moderpar-
tiets stiltiende accept af den store 
danske sexindustri? De unge so-
cialdemokrater har for længst ved-
taget at gå ind for et forbud som 
et vigtigt redskab for at bekæmpe 
prostitution og kvindehandel. 

Hvor længe skal der gå, før 
300.000 prostitutionsmisbrugere, 

mere end 700 bordeller, mere 
end 6.000 prostituerede og en 
skatteunddragelse i milliardklas-
sen bliver en torn i øjet på ALLE 
socialdemokrater. Kan de ikke se 
skoven for bare træer, siden de 
ikke vil erkende det systematiske 
misbrug af kvinder i prostitution? 

Den norske kvindebevægelses sejr 
efter årtiers kamp mod uvidenhed
og dobbeltmoral er den største 
sejr, siden man vandt abortkam-
pen. Dansk Kvindesamfund siger 
til lykke til de modige norske 
feminister. Og til de modige nor-
ske socialdemokrater. 

Ja til et opgør med mænds ret til 
prostitution. Ja til et forbud mod 
køb af sex. 

Dansk Kvindesamfund
PRESSEMEDDELELSE, den 23. april 2007

Den 26. marts 2007 lancerede Dansk Kvindesamfund sin nye undervisnings- og 
debatpakke om FN’s kvindekonvention CEDAW. 

Sammen med 176 andre nationer tilsluttede Danmark sig i 1983 The Conven-
tion on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.

Dermed blev kvinders rettigheder gjort til et aspekt af FN’s menneskerettigh-
eder og blev dermed et vigtigt redskab i kampen for ligestilling.

Dansk Kvindesamfunds hjemmeside om Cedawkonventionen

Kriminalisering af prostitutionskunder

Enhedslistens årsmøde har i maj 2007 besluttet, at det skal være forbudt at købe andre mennesker til sex. Men for-
buddet skal først træde i kraft, når en række sociale forhold er forbedret. Det sker i erkendelse af, at straf ikke løser de
sociale problemer, som er årsag til prostitution, og at forholdene for de prostituerede, der i forvejen er mest i nød, vil 
blive forværret.
Line Barfoed, der er Enhedslistens socialpolitiske ordfører, udtaler: “Det er rigtig godt med en række sociale tiltag, 
der dermed tager højde for, at prostitution er et socialt problem. Det centrale for Enhedslisten er at hjælpe de men-
nesker, der er i prositution. Et helt centralt tiltag er, at alle skal have en indkomst, som de kan leve af, så ingen vælger 
prostitution af økonomiske årsager. Vedtagelsen i dag er afbalanceret mellem ønsket om at ændre holdningen til pros-
titution og vise, at det ikke er i orden at købe sex. Derfor skal køb af sex kriminaliseres. Men vi skal sikre, at det ikke 
bliver de prostituerede, der bliver ofrene, og derfor skal de sociale tiltag være på plads før kriminaliseringen.

DEMOS
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Tusinder af kvinder sælges
Omfanget af menneskehandel er i sagens natur svært at klargøre. Men EU, FN og internationale organisation-
er skønner, at mellem 120.000 og 500.000 mennesker hvert år sælges til Vesteuropa.
Ligestillingsministeriet anslår, at der er cirka 6.000 prostituerede kvinder i Danmark. Heraf kommer 2.000 fra 
udlandet, og af dem kommer 1.000 fra Østeuropa.
Det anslås, at andelen af kvinder fra Østeuropa og 3. verdenslande på det danske prostitutionsmarked er 
tidoblet i løbet af de seneste år.

 

 

 

 

 

 

Hvordan ser lovgivningen ud i andre lande

Danmark: Menneskehandel straffes med op til otte års fængsel. Ofrene har 15 dage til at
overveje, om de vil anmelde bagmændene. Hvis de derefter hjælper politiet med en eventuel
efterforskning, kan de få en midlertidig opholdstilladelse. Længden af opholdet vurderes fra
sag til sag, dog max. 100 dage.

Norge: Menneskehandel straffes med op til ti års fængsel. Ofrene har 45 dage til at overveje, hvor-
vidt de vil anmelde bagmændene. Herefter udstedes en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse,
hvis offeret er villig, til at samarbejde med politiet og bryde med miljøet. Opholdet gives maksi-
malt for et år ad gangen. 

Frankrig: Menneskehandel straffes med op til syv års fængsel. Ofrene modtager en midlertidig
opholds- og arbejdstilladelse, når de samarbejder med politiet. Den kan variere fra en til seks 
måneder. De får beskyttelse og et sted at bo.

Holland: Menneskehandel straffes med op til seks års fængsel. Ofrene for menneskehandel har
tre måneder til at overveje, hvorvidt de vil anmelde bagmændene. Samarbejder kvinden med 
myndighederne, kan hun få opholdstilladelse i maksimalt et år ad gangen, men med mulighed for 
forlængelse.

Sverige: Menneskehandel straffes med to til ti års fængsel. Kvinderne har mulighed for at blive i
landet, hvis politiet har brug for det. De svenske politikere diskuterer, hvordan man kan forbedre 
tilbuddene til ofrene for menneskehandel.

Belgien: Menneskehandel straffes med et til fem års fængsel. Kvinderne har 45 dages betænkning-
stid. Hvis bagmændene bliver anmeldt, udløser det en midlertidig opholds- og arbejdstilladelse 
på tre måneder. Der er mulighed for forlængelse, og kvinden har ret til sociale ydelser i den tid, 
hun er i landet.

Italien: Menneskehandel straffes med otte til 20 års fængsel. Ofrene har to muligheder for at
opnå opholdstilladelse. Hvis kvinden anmelder bagmændene får hun seks måneders ophold-
stilladelse med mulighed for forlængelse, indtil retssagen er forbi. Desuden kan hun få ophold-
stilladelse i seks måneder, hvis hun har været udsat for voldsomme overgreb eller anses for at 
være i overhængende fare. 

 Letland: Menneskehandel straffes med op til fire års fængsel. Hvis handlen sker som en del af
organiseret kriminalitet og rammer børn under 14 år, kan straffen dog være helt op til 15 års
fængsel. Der er ingen statsstøttet hjælp til ofrene for menneskehandel, men private organisa-
tioner tilbyder dog en vis hjælp.
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Det tjekkiske slag om prostitution
Som det tredje land i Europa - efter Holland og Tyskland – overvejer Tjekkiet at legalisere prostitution. Men
FNs konvention fra 1949 står i vejen. Netop nu har parlamentet nedstemt et forslag om at lade Tjekkiet træde 
ud af konventionen, så prostitution kunne blive legaliseret. Men tjekkiske kvindeorganisationer forudser, at 
forslaget om legalisering vil vende tilbage.   

FORUM/Prag 22.9.2005 af journalist Birthe Pedersen

Modstanderne af en fortsat le-
galisering af prostitution i Europa 
vandt en sejr for nylig, da et flertal
i det tjekkiske parlament ned-
stemte et forslag, som skulle bane 
vejen for legalisering af prostitu-
tion. De tjekkiske parlamenta-
rikere sagde nej til at lade Tjekkiet 
træde ud af FNs konvention om 
bekæmpelse af menneskehandel 
og tredjeparts udnyttelse af prosti-
tution fra 1949.

Konventionen gør det umuligt at 
legalisere prostitution, fordi de un-
derskrivende lande lover at straffe
”enhver der opfordrer eller forled-
er en anden til prostitution, selv 
med dennes samtykke” (paragraf 
1) og desuden ”enhver der driver 
eller finansierer bordelvirksomhed
eller udlejer bygninger til dette 
formål” (paragraf 2). 

- Det var godt, at det blev et nej. 
Det ville have skabt et kedeligt 
fortilfælde, hvis et land trådte ud 
af FN-konventionen. Og få flere til
at følge efter. Der er stadig lande,

som tiltræder konventionen, og 
det ville være et argument imod 
ratificering, hvis der kunne hen-
vises til, at andre lande træder ud 
af konventionen, siger Colette de 
Troy, politisk koordinator i Euro-
pean Women’s Lobby i Bruxelles, 
som organiserer 4.000 kvinde-
organisationer i 25 europæiske 
lande, herunder Kvinderådet i 
Danmark.

Strid om prostitution i Europa
Mens forslaget kun vakte perifer 
interesse med næsten ingen 
mediedækning i Tjekkiet, havde 
forslaget stor international bevå-
genhed. I Europa strides nemlig 
to forskellige tendenser. For hvor 
Tyskland og Holland på den ene 
side har valgt at legalisere prostitu-
tion og bordeldrift, så har Sver-
ige på den anden side forsøgt at 
afskaffe prostitution ved at krimi-
nalisere efterspørgselen og retsfor-
følge kunderne. 

Tjekkiet blev en prøvesag for de 
to lejre. Lederen af European 

Women’s Lobby, Colette de Troy, 
opholdt sig i Prag op til afstem-
ningen for at støtte et nej. Den 
svenske regering sendte sin sær-
lige rådgiver inden for trafficking
til Prag, hvor en konference blev 
afholdt om konsekvenserne af
Tjekkiets eventuelle udtrædelse 
af FN konventionen fra 1949 op 
til afstemningen. Og amerikan-
ske, religiøse organisationer skrev 
sammen med den amerikanske 
organisation Coalition Against 
Trafficking in Women (CATW),
som også øver lobbyarbejde til 
fordel for bekæmpelse af handel 
og prostitution, til de tjekkiske 
parlamentsmedlemmer. 
- Hvis Tjekkiet beslutter at legal-
isere prostitution, kan det påvirke 
debatten i andre lande, hvor man 
også diskuterer holdningen til 
prostitution, så flere fristes til
at vælge den vej, siger Viveka 
Holst, bestyrelsesformand i Sven-
ska Kvinno Lobby, den svenske 
medlemsorganisation af European 
Women’s Lobby.

EU: Fra august 2006 kræver et nyt direktiv, at ofrene får en betænkningstid, inden de sendes 
hjem. Det er op til det enkelte land at afgøre længden. Hvis ofret vælger at samarbejde med 
politiet, udløser det opholdstilladelse i seks måneder. Hvis ofret ikke selv har midlerne til det, 
er staten ansvarlig for, at vedkommende har adgang til bolig, hjælp under sygdom og lignende. 
Derudover foreslår EU’s ekspertgruppe blandt andet, at ofrene får tre måneder til at overveje, 
om de vil anmelde bagmændene. Dette skal dog ikke ses som Kommissionens holdning.
 

FN: Prostitution og handel med kvinder benævnes i 1995 som ”vold mod kvinder”. I 2000 
kommer Palermo-protokollen til. Her lover medlemslandene hinanden, at de vil forebygge og 
bekæmpe menneskehandel. Og at de vil sikre ofrene beskyttelse og retshjælp. I protokollen op-
fordres medlemslandene også til at overveje midlertidige eller permanente opholdstilladelser 
til ofre for menneskehandel.
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Sverige har finansieret et projekt i
forhold til nye og kommende EU-
lande i Østeuropa med det formål 
at fremme den svenske model. 

Projektet køres af European Wom-
en’s Lobby og af Coalition Against 
Trafficking in Women.

Den omstridte FN konvention 
imod prostitution er en af de 
mindre populære i FN-regi. Siden 
1949 har kun 74 lande tiltrådt den, 
eller langt under halvdelen af ver-
dens omkring 190 lande. Danmark 
har underskrevet konventionen, 
men aldrig endeligt ratificeret den.
Holland og Tyskland er heller ikke 
bundet af den og derfor kunne de 
legalisere prostitution i henholds-

vis 2001 og 2002. Kun seks vesteu-
ropæiske lande, deriblandt Norge, 
Finland, Frankrig og Italien, har 
tiltrådt konventionen. 

Tjekkiet sex-turisternes paradis 
Tjekkiet har overtaget en traktat, 
der bekender sig til FN konven-
tionen, fra det kommunistiske 
Tjekkoslovakiet, og TRAKTATEN 
har både overlevet Velour-revolu-
tionen i 1989 - og senere bruddet 
med Slovakiet. Det fortryder en 
del tjekkiske politikere i dag, mens 
andre er glade for det ekstra værn 
mod legalisering af prostitution. 
For siden kommunismens fald er 
prostitution blevet voldsomt ud-
bredt i Tjekkiet. Prags borgmester, 
Rudolf Blazek, beklagede sig sidste 
år over, at den tjekkiske hovedstad 

var ved at udvikle sig til Østeuro-
pas Amsterdam, hvor løbesedler 
uddeles på gaderne med reklamer 
for byens stigende antal sexklub-
ber.

Især i byerne langs grænserne til 
Tyskland og Østrig har prostitu-
tionen nået et næsten industrielt 
stade. Området omkring byerne 
Cheb og Domazlice i det vestlige 
Bøhmen, men også Teplice og 
Dubi i nord, er kendt for deres 
udstrakte udbud af sexydelser.

Helt nye gader er dukket op, 
træbarakker ligger side om side 
med den ene sexklub efter den
anden. Her er der barer, hvor man 
kan danse, bestille en kvinde og 

leje et værelse ude bagved.

- Hvert andet hus er et bordel. Det 
er en slags klondike for sex-indus-
trien, siger Hana Malinova, leder 
af organisationen Rozcos, som 
støtter de prostituerede og arbe-
jder med HIV-AIDS i Tjekkiet. 

Der findes ingen officielle tal for
antallet af prostituerede i Tjek-
kiet, men nogle bud lyder på op til 
30.000.

- Halvdelen af pigerne er uden-
landske, især fra Ukraine og 
Vietnam. De fleste ved, de skal
arbejde som prostituerede, når de 
kommer. Men der er givet tilfælde 
med kvindehandel. Bordelejere 
og prostitutionsnetværk sælger 

pigerne til hinanden. Der er også 
eksempler på vold, og på at pi-
gernes penge bliver tilbageholdt. 
Ofte er de i gæld, allerede når de
begynder at arbejde, fordi de skal 
betale for rejsen fra hjemlandet til 
Tjekkiet, siger Hana Malinova.

- Nogle gange møder vi piger, som 
ikke engang ved, hvilket land de 
er i. De bliver flyttet fra det ene
land til det andet, så de ikke når at 
lære nogen at kende, og så bliver 
det vanskeligere at spore bag-
mændene, siger Jindriska Krpalk-
ova fra den katolske organisation 
Caritas, som også arbejder blandt 
sex-arbejdere i Tjekkiet. 

Dertil kommer mistanker om 
børneprostitution i grænseom-
råderne til Tyskland og Østrig. På 
baggrund af en rapport udarbejdet 
af den tyske hjælpeorganisation 
Karo, som arbejder i området, ans-
log UNICEF i 2003, at der hvert år 
rejser 50.000 tyske sex-turister ind 
i Tjekkiet for at misbruge børn. 

”Tjekkiet er blevet sex-turisternes 
paradis”, lød det fra UNICEF. 

EU opfordrer Tjekkiet til at 
bekæmpe kvindehandel
Blandt andet på opfordring af EU 
har Tjekkiet iværksat et program, 
der skal bekæmpe kvindehandel. 
Men en række borgmestre i græn-
seområderne klager over, at de 
ikke har de juridiske redskaber til 
at gribe ind mod prostitution. Det 
er en dårlig undskyldning for at 
lade stå til, mener de organisation-
er, der arbejder med prostituerede.

- De gider bare ikke beskæftige sig
med prostitution. Politiet siger, at 
de lader de små fisk være, fordi
de går efter bagmændene. Men de
fanger aldrig nogen bagmænd, og 
de små fortsætter med at udnytte 
kvinderne, siger Jindriska Krpalk-
ova fra Caritas
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- Sjovt nok er der nogle byer i 
grænseområderne, som ikke har 
en eneste prostitueret, fordi de 
ikke vil have deres image ødelagt. 
Andre har ladet sig invadere, fordi 
det trods alt trækker penge til, 
siger Hana Malinova fra Rozcos.

Betyder legalisering af prostitution 
kontrol og regulering? 
Legalisering er den eneste effek-
tive måde at begrænse og regulere 
prostitution på, lyder argumentet 
fra den socialdemokratiske inden-
rigsminister, Frantisek Bublan, 
som har foreslået at legalisere 
prostitution. Som i de fleste lande
er prostitution ikke forbudt i Tjek-
kiet, men tolereret. Alfonseri er 
derimod forbudt, til gengæld er 
det fuldt lovligt at tilbyde ”erotisk 
massage”, uden at nogen har givet 
en præcis definition af, hvad det
går ud på. 

Foreløbig er de færreste i Tjekkiet 
interesserede i en legalisering, i 
hvert fald i den form, regeringen 
arbejder med.  I den katolske or-
ganisation Caritas er man imod en 
legalisering, fordi man mener, det 
vil øge prostitutionen i stedet for 
at begrænse den. 

I Rozcas er man også imod en 
legalisering, fordi de prostitu-
erede ifølge lovforslaget skal lade 
sig registrere og underkaste 
sig regelmæssige sundhedsun-
dersøgelser. - Prostituerede bryder 
sig ikke om registrering, og vi 
frygter, at mange i så fald vil gå 
under jorden, så det bliver sværere 
at komme i kontakt med dem, 
tilbyde hjælp og gøre et stykke 
præventivt arbejde mod HIV-
AIDS, siger Hana Malinova.

Heller ikke sex-industrien synes 
at have øvet lobbyarbejde for en 
legalisering. Så længe politiet i vid 
udstrækning ser gennem fingrene
med dens aktiviteter, har branchen 

ingen fordel af at blive registreret 
og betale skat af indtægterne.

Netop håbet om at få del i de 
mange penge, som nu går statens 
næse forbi, er den eneste grund til 
ønsket om at legalisere prostitu-
tionen, mener Petra Burcikova fra 
kvindeorganisationen La Strada. 
- Vi går overordnet ind for en 
legalisering, men ikke i den form, 
regeringen lægger op til, siger 
Petra Burcikova

- Motivet er udelukkende økono-
misk. En legalisering kan for-
mentlig have en vis virkning 
imod kvindehandel og forbedre 
forholdene for kvinderne. Men 
regeringens forslag indeholder in-

gen præcise regler for kvindernes 
arbejdsforhold eller klagemuligh-
eder, hvis reglerne overtrædes, 
understreger hun. Ønsket om 
legalisering bremses især af FN 
konventionen af 1949. Politisk er 
det især det lille kristligt demokra-
tiske regeringsparti, UDK, som er 
imod en legalisering. Og frygten 
for konsekvenserne af at træde ud 
af konventionen gav andre poli-
tikere kolde fødder. 

Er FN konventionen fra 1949 
udateret? For Rozcas og La Strada 
vil det ikke være nogen katastrofe, 
hvis Tjekkiet som det første land 
forlader FN konventionen.
- Det er en gammel tekst, som er 

lidt udateret. Den opfordrer til at 
straffe alle former for prostitution,
men vi mener, at kvinderne selv 
skal bestemme om de vil arbejde 
som prostituerede eller ej. Og der 
findes nyere og mere effektive in-
strumenter til at bekæmpe kvinde-
handel, siger Petra Burcikova fra 
La Strada.

Det gælder ikke mindst FN kon-
ventionen om kvinders rettigh-
eder, CEDAW (Convention on 
the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women) 
fra 1979. Dertil kommer en tillæg-
sprotokol til FN konventionen om 
international kriminalitet, som 
specifikt handler om bekæmpelsen
af kvindehandel med henblik på 
seksuel udnyttelse. For eksempel 
har Sverige aldrig underskrevet 
1949-konventionen om bekæm-
pelse af prostitution.

- Det er rigtigt, at man kan disku-
tere formuleringen af den første 
FN konvention om bekæmpelse af 
prostitution. Det er også rigtigt, at 
der findes andre og nyere instru-
menter, medgiver Viveka Holst, 
Svenska Kvinno Lobby.
- Men vi ønsker, at flere og flere
lande vælger at bekæmpe prostitu-
tion. Og i Tjekkiets tilfælde var 
det netop denne konvention, som 
forhindrede en legalisering, siger 
hun.

I Tjekkiet er kvindeorganisa-
tionerne overbeviste om, at 
spørgsmålet om legalisering og 
dermed udtrædelse af FN konven-
tionen fra 1949 kommer på tapetet 
igen.  
- Indenrigsministeren ønsker 
stadig at legalisere prostitution for 
at få fingre i pengestrømmen i sex-
sektoren. Og man har ikke andre 
forslag til en regulering, siger 
Petra Burcikova fra organisationen 
La Strada. 
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En 8. marts happening 
139 opkald på 3 dage. Demos Kvindegruppe indrykkede i dagene op til 8.marts en massageannonce for en fiktiv 
prostitueret i Ekstra Bladet. Annonceteksten lød som følger: »A(hjerte)A. Ny kælen slavetøs. Uspoleret og eksotisk. 
Alle former. Døgnåbent. Telefon...« I løbet af tre døgn fik vi 139 opkald. 

Vi indrykkede annoncen for at sætte fokus på problemet omkring kvindehandel og sammenhængen til prostitutions-
miljøet. Læs den udsendte pressemeddelelse på demos hjemmeside. 
Artiklen skabte en del debat. Politikens netavis bragte i den forbindelse en artikel den 12.marts. Debatten koncen-
trerede sig i stort mål om ordlyden af annoncen, hvor flere mener vi havde misforstået sex-annoncernes kodesprog. 
Vi er glade for at vores initiativ skabte debat, men vil knytte nogle kommentarer hertil. 
Vi har på intet tidspunkt sat “slavetøs” eller “uspoleret” synonym med en handlet kvinde. Disse benævnelser er 
valgt fordi de ofte anvendes i annoncerne. Det er med andre ord journalisten på Politikens egen fortolkning, ikke 
vores. Hvad der derimod kan indikere at her er tale om en handlet kvinde er “døgnåbent” som er noget etnisk dan-
ske prostituerede sjældent har. Formålet med annoncen var med egne øjne at opleve, om de mange forlydender om 
hvor stor efterspørgsel der ville være på en annonce, som i sin helhed var sammensat så der var stor sandsynlighed 
for at der var tale om mulighed for betalt sex hos handlede kvinder. 
Vi var så ”blåøjede” forinden at vi drøftede, hvorledes vi ville anvende resultatet af annoncen, hvis vi ikke fik nogle 
henvendelser på vores sølle 9 ord. Måske var de ofte omtalte mørketal en mild overvurdering. Men nej vi blev 
meget overraskede over de mange opringninger på de 3 dage. Antallet af henvendelser oversteg langt vores forestill-
inger.
Det var en mindre ” 8. marts happening”, som kom til at underbygge de mange formodninger om bl.a dagbladenes 
store interesser i annoncesiderne og der var en sand storm af reaktioner fra mandlige journalister og redaktører, der 
ville forklare sig.

Foto Kirstine Theilgaard
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