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Hvem var Albertine?

Albertine er hovedpersonen i 

ChristianKroghs roman 

fra 1886. 

Hun var en ung Kristiania-jente 

som ble prostituert ett erå ha 

blitt  forført av en politimann. 

Boka var et angrep på den 

off entlige prostitusjon, og ble 

med sin åpenhjertige skildrin-

ger stemplet som usedelig og 

øyeblikkelig beslaglagt. 

Boka vakte voldsomt oppstyr, 

og i striden som fulgte, ble 

Krogh idømt  bot- og beslag-

leggelsen ble opprett holdt. 

I høyesterett  holdt forfatt eren 

selv forsvarstalen, og den var 

et forsvar for rett en til ytrings-

frihet – noe som resulterte i ny 

rett ssak.

I 2020 kunne PION feire 30-årsjubileum, men 
takket være pandemien ble begivenheten 
forbigått  i stillhet. Som erstatning for manglen-
de feiring har vi derfor valgt å publisere et 
spesialnummer av Albertine som markerer 
jubileet med å slå sammen Covid-19-årene 
2020 og 2021. 

PION er i dag den eldste nordiske organi sa-
sjon en for mennesker som selger sex. Da PION 
ble etablert, var det i en tid da feltet var tatt  ut 
av justissektorens grep og innlemmet i helse- 
og sosialsektorens arbeid. De første tankene 
om egenorganisering ble formulert blant 
sexarbeidere som møtt es jevnlig på Pro 
Sentret. Hiv-epidemien la også grunnen for 
helsemyndighetenes erkjennelse om at et godt 
og målrett et arbeid for å forebygge hivsmitt e 
krever anerkjennelse av aktørene, og dialog og 
medvirkning fra alle de berørte. I 1989 ansatt e 
Helsedirektoratet to kvinnelige sexarbeidere 
for å drive forebyggende arbeid i miljøer og 
grupper av sexselgere. Ansett elsen var viktig, 
både som anerkjennelse av at mennesker som 
selger sex er viktige samarbeidspartnere, og 
i dett e tilfellet som drahjelp i etableringen av 
PION. Laila som var en av gründerne, sier i 
intervjuet her i jubileumsutgaven at ansett elsen 
både ga dem rom og guts til å forme PION. På 
1990-tallet var det stor aktivitet. Søk på 
Nasjonalbibliotekets digitale aviser viser at 
PION fi kk stor oppmerksomhet i både lokale 
og riksdekkende medier. Saker som omhandlet 
kritikk av politiets lovhåndhevelse og metoder 
ble behørig omtalt. Det samme gjaldt 8. 
mars-komiteens forsøk på ekskludering da 
PION stilte med egen parole. Og da PION 
oppsøkte skatt eetaten for å drøft e skatt e-
legging av en samfunnsgruppe som ikke var 
tilkjent hverken goder eller respekt for å bidra 
til fellesskapet, var det med pressen i hælene. 
Det var i 1994. Siden den gang har sexarbeid 

blitt  kriminalisert. Forbudet mot sexkjøp, 
straff elovens § 316, trådte i kraft  i 2009, 
parallelt med at endringer i § 315 – den såkalte 
hallikparagrafen – kriminaliserer parten som 
selger sex. Det er ikke lov å annonsere for egen 
virksomhet, og sexselgere risikerer domfellelse 
for hallikvirksomhet om de etablerer arbeids-
fellesskap. Venstresidens politiske partier og 
grupper som på 1990-tallet var delt i synet på 
kriminalisering av prostitusjon, hyller i dag 
samstemt sexkjøpsloven for å være en stor 
ideologisk seier. Skatt e- og momskravet har blitt  
mer uhåndterlig enn det var i 1994, og fi nans- og 
skatt emyndighetenes vegring mot å ta grep er 
konstant. Den radikale delen av kvinnebevegel-
sen som en gang hevdet at kampen mot 
prostitusjon var et ledd i bekjempelse av 
patriarkatet, kjemper i dag for at barn og unge 
ikke skal eksponeres for kommersiell sex. 
Tabloidpressen er bare tabloid, og politisk 
folkevalgte lider av empiriresistens, berørings-
angst og kunnskapsvegring. Symbolpolitikken 
har blitt  den nye styringsmodellen. 

Men vi er ingen slagen jubilant, for PION står i 
dag fj ellstøtt  i bredt samarbeid med andre 
organisasjoner og grupper i sivilsamfunnet 
både hjemme og ute. Internasjonale helse- og 
rett ighetsorganisasjoner står på vår side i 
politikken. Ideen om bruk av straff eloven for å 
hevde samfunnsmoral er på hell, og stadig fl ere 
enkeltindivider og grupper deltar aktivt i 
debatt er om regulering av sexarbeid. Sist, men 
ikke minst har PION i løpet av det siste tiåret 
reetablert platt formen for sexarbeideraktivister 
der en sterk og aktiv stab, et sterkt styre og et 
kobbel av kreative frivillige og allierte utgjør 
grunnpilarene. 

Kampen fortsett er, og ingen fri før alle er fri!

Albertine 

ALBERTINE
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Laila og makker «B» hadde sett seg lei på at debatter om sexarbeid
ere skjedde over hodet på dem selv, og det resulterte i PION.  
Den 15. november 1990 ble interesseorganisasjonen for prostituerte  
i Norge etablert. 

– Det er i stor grad takket være Helse-
direkto r avtet at PION ble etablert, sier Laila.  

Det er Helsedirektoratets hiv-forebyggende 
arbeid hun har i tankene der hun og «B» ble 
rekruttert for å jobbe opp mot prostitusjons-
miljøene. Og det var på bakgrunn av deres 
profesjonelle kvalifikasjoner som sexarbeidere 
at de ble ansatt. 

Det var ikke siste gangen profesjon kvalifiserte 
for karriereløp. Laila kom inn på sexologistudiet 
i Agder med sexarbeid som realkompetanse. 
Det krevde riktignok noen ankerunder på avslag 
på studieplass. Men hun fikk til slutt godkjent at 
mange år som sexarbeider måtte regnes på linje 
med annen profesjonskompetanse.  

I tillegg kan hun smykke seg med at hun som 
modell pryder to av Nasjonalgalleriets innkjøpte 

bilder av fotograf og kunstner Lill-Ann  
Chepstow-Lusty. 

– Bildene var fetisj, lakk og lær, jeg jobbet som 
dominans med spanking og sånne ting, forklarer 
Laila. 

– Jeg var aktiv i fetisjklubben Colourful People, 
en lettere utgave av BDSM. (Bondage/discipline, 
dominance/submission og sadism/masochism, 
red.anm.)

TIRSDAGSGRUPPA PÅ PRO SENTRET  
PION er langt fra den eneste sexarbeider –
org a nisasjonen som så dagens lys i kjølvannet av 
hiv-epidemien. Men tanken om å organisere seg 
ble unnfanget i Tirsdagsgruppa på Pro Sentret. 

– Vi brukte å delta på Tirsdagsgruppa. Vafler og 

Lille Laila
Tekst: Astrid Renland, Kunstfoto: Lill-Ann Chepstow-Lusty,  Illustrasjonsfoto: Astrid Renland
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solidaritet, tror jeg gruppa ble kalt. Det var 
Kirsten Frigstad som ledet gruppa, som fungerte 
som et møtested mellom Pro Sentret og 
kvinnene som jobbet på Strøket. 

Laila forteller at hun og B ikke var en del av Pro 
Sentrets faste klientell. 

Pro Sentrets arbeid og tilbud var i de dager 
hovedsakelig rett et mot kvinner i den rus-
relaterte prostitusjonen, som omfatt et margin-
aliserte kvinner som solgte sex for å fi nansiere 
omfatt ende rusmiddelbruk. 

– Vi gikk på disse tirsdagstreff ene, men utover 
det brukte vi ikke Pro Sentret til annet enn å 
hente kondomer, og ett er hvert fi kk vi det også 
fra Helserådet. 

– Men de ville gjerne hjelpe oss, også økonomisk. 
Det var jo det som var jobben deres. De trodde at 
vi hadde slutt et med prostitusjon fordi vi ikke var 
på Strøket, men vi hadde fl ytt et virksomheten til 
innendørsmarkedet, forteller Laila.

– B og jeg leide leilighet i Grenseveien. To rom, 
og det ene rommet var utstyrt med gapestokk, 
beslag på vegger og slynge i taket, og det andre 
brukte vi til oppholdsrom. 

Laila forteller at de tjente de godt. Ett erspørsel-
en var stor, og de jobbet mye. 

– Vi var unge og fj onge, og hadde mye penger. 
Men pengene forsvant hver måned. Jeg brukte 

mest penger på «piker, vin og sang» på fasjon-
able restauranter, og jeg var en populær gjest 
som tipset godt. 

– Vi hadde jo ikke hjerte til å si at vi tjente mye 
mer enn disse hjelpsomme sosialarbeiderne når 
de tilbød seg å søke om at vi skulle få hjelp til å 
dekke husleie og sånt for oss, sier Laila og ler.  

OSLOS BAKGATER  
Laila forteller at hun begynte å jobbe som 
sexselger på begynnelsen av 1980-tallet. 

– Jeg hadde jobbet som rengjører, eller lino-
leumsterapeut som vi selv omtalte oss som, en 
rekke steder før jeg begynte å selge sex. 

– De første årene jobbet jeg delvis på Strøket 
og på utesteder som Regnbuen, SAS og Grand- 
kjelleren, men ett er noen år leide B og jeg 
leiligheten vi brukte som jobblokale.  

Det var ikke bare sosialarbeidere som inntok 
Oslos bakgater tidlig på 1980-tallet og inviterte 
til samtaler, vafl er og solidaritet. Strøket ble 
både arena for kunnskapsproduksjon og 
nasjonal likestillingskamp. 

Et mangfold av forskere som skul le forske på 
eller kartlegge omfanget av selgere, kjøpere og 
bakmenn, etablerte seg på Strøket. Det samme 
gjorde kvinneaktivister som hevdet at kommer-
siell sex var roten til all kvinneundertrykkelse, 
og skulle bekjempe prostitusjon med å oute 
kunder, også kjent som horekunde-aksjonen. 

Sexarbeidere har siden transsexarbeiderne 
Marsha P. Johnson og Sylvia Rivera var med 
på å sparke i gang Stonewall-opprøret i 1969, 
organisert seg i arbeidet for rett igheter. 

I 1973 etablerte Margo St. James (1937–2021) 
COYOTE – Call Off  Your Old Tired Ethics.  
Samme år dannet tre kvinner under 
pseudonymene Lilian Andersson, Ulli 
Jacobssen og Christina Persson Sexual-
politisk Front, en organisasjon for sexarbei-
dere og allierte. 

Den 2. juni 1975 okkuperte over 100 franske 
sexarbeidere Saint-Nizier kirken i Lyon i 
protest mot politivold og elendige arbeids-
forhold.  Sexarbeiderne fi kk støtt e fra 
franske feminister. Okkupasjonen spredde 
seg til fl ere byer i Frankrike og inspirerte 
engelske sexarbeidere, som etablerte English 
Collective of Prostitutes. 

I de nordiske landene var Sverige først ut 
med Sexualpolitisk Front som ble etablert 
i 1973. 

– Sexualpolitisk Front var forankret i den 
radikale venstresiden, skriver historiker og 
professor i kjønnsforskning ved Lund 
universitetet, Jens Rydström i artikkelen 
«Sociala rörelser i motvind». Organisasjonens 
off entlige talsperson, Per-Olof Bengtsson, 
jobbet for Vänsterpartiet Kommunisterna 
(VPK). 

Sexualpolitisk Front eksisterte fram til 
begynnelsen av 1990-tallet da de fusjonerte 
med Valkyria, som ble startet av kvinner på 
Malmskillnadsgatan i Stockholm. Valkyria 
jobbet også med hiv-forebygging. I 2003 ble 
Rosea – Riksorganisasjonen for sex og 
erotiske arbeidere, stift et. Rosea ble lagt ned 
i 2008, og Rose Alliance etablert. I 2017 ble 
Fuckförbundet stift et, og i 2021 dannet 

tidligere medlemmer av Fuckförbundet en 
ny organisasjon, Red Umbrella Sweden.  

Den danske eskorten Jackie Siwens startet i 
1992 bransjemagasinet «Stå sammen – Fag-
bladet for prostituerte».  Sexarbeidernes 
interesseorganisasjon, S.I.O., ble stift et i 
2008.

Da PION ble etablert, var det etablert 
sexabeiderorganisasjoner i alle land i 
Vest-Europa. 

Kilde: Rydström, Jens (2021) «Sociala rörelser i 
motvind» i: Annelie De Cabo, Moreda Charlott a 
Holmström og Jari Kuismanen (red): Sex mot 
ersätt ning – säljare, köpare, makt og moral. 
Studentlitt eratur AB Lund 2021
Scott , W. Stern (2019): “Sex Workers Are an Important 
Part of the Stonewall Story, But Their Role Has Been 
Forgott en”, Time 27. Juni 2019
Marsha P. Johnson, Wikipedia 

Sexarbeiderbevegelsen  

Sex Worker’s Rights, Wikipedia 
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For kvinnelige sexselgere som hovedsakelig 
hadde vært overlatt til seg selv bortsett fra 
jevnlig trakassering fra politiet og ukentlig 
tilbud om suppe og frelse fra trupper av 
gudsglade hjelpere, må all oppmerksomheten 
de fikk i de glade 1980-årene ha vært spesiell. 

Og kvinnene opplevde det trakasserende og 
plagsomt. 

Janni Wintherbauer forteller i boken Slik ble 
mitt liv (2010) at aksjonistene utplasserte 
yndige blondiner som agerte som sexselgere 
og fungerte som lokkeduer. Når kunder 
stoppet, oppholdt lokkeduen kunden lenge 
nok til at andre aktivister fikk sprayet «hore-
kunde» på bilen. 

Hakk i hæl på rødstrømpene hang selvsagt 
tabloidjournalistene. Sist, men ikke minst 
gjorde hiv-epidemien seg gjeldende. 

– Alle snakket om prostitusjon, men veldig få 
med oss kvinnene som solgte sex, sier Laila.
 
Ifølge Laila var Tirsdagsgruppa et sted man 
luftet frustrasjon over å bli snakket på vegne 
av og ikke selv få definere problemer og 
eventu elle behov for bistand og hjelp. 

PION 
– Å starte PION var min og Bs idé, sier Laila.  
Vi jobbet begge for Helsedirektoratet, og var 
på den tiden i ferd med å avslutte jobben 
som sexarbeidere.

Da PION så dagens lys, hadde det allerede 
vært avholdt to internasjonale sexarbeider-
konferanser i Amsterdam i 1985 og 1986. 

– Da vi snakket om å starte opp en egen 
organisasjon for oss som selger sex, fikk vi 
tilbud om å ha lokaler på Pro Sentret og bli 
en del av dem. Men det takket vi nei til! 

– Vi var redd for at Pro Sentret ville overstyre 
oss, og vi ville ha regien selv. Det var veldig 
viktig for oss at det var vi som skulle styring 
over organisasjonen, det handlet både om 
selvrespekt og selvstendighet, sier Laila. 

– Men Kristen Frigstad var med og arbeidet 
med å etablere organisasjonen, håndtere 
presse, søke penger og sånn. Det var ikke vi 
så flinke til, og vi fikk mye hjelp av Kirsten. 

Hvordan var fellesskapet mellom kvinnene 
som solgte sex?
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Hore-begrepet

PION brukte hore- 
begrepet bevisst, og målet 
var ufarliggjøring av hore 
som skjellsord. Strategien 
var adoptert fra homo-
bevegelsen som gjorde 
ordene homse og lesber 
ubrukelige som skjellsord 
ved å ta dem i bruk selv. 

Kilde: Intervju med Kirsten 
Frigstad, Arbeiderbladet 23. 
mai 1993.  

– Vi som jobbet på innendørsmarkedet hadde 
sosialt fellesskap og gikk ut sammen. Blant de 
jeg hang med var det mange nordlendinger. Vi 
snakket om alle de rare spørsmålene vi fikk, de 
rare svarene vi ga og de rare handlingene vi 
utførte. 

– Jeg tenkte på det da jeg studerte sexologi, at 
det var mye som var gjenkjennelig fra den tiden 
jeg jobbet som sexarbeider, sier Laila. 

– Man får innsyn i seksualitetens mangfold når 
man jobber som sexarbeider, forklarer hun.

 – Mange kunder lever ut seksualitet og identitet 
som de holder skjult for omverdenen eller 
partner. Flere av mine kunder var transer som 
ville kle seg i kvinneklær. Seksualitet har alltid 
interessert meg, og det var derfor jeg ville 
studere sexologi. 

Dere hadde kontakt med helse- og sosial-
systemet. Hvordan var forholdet til politiet? 
Stolte dere på dem og ringte dem om det var 
problemer med kunder? 

– Nei, det skjedde ingenting, men vi hadde 
kunder som var politi. Jeg har til og med jobbet 
på Stortinget, sier Laila. 

Det har mange sexarbeidere skrytt av.

– Ja, det er sikkert mange som har hatt oppdrag 
der, dobbeltmoralen lever jo godt, kontrer Laila. 

I de først vedtektene står det at PION er  
imot offentlige bordeller. Var dere imot legal-
isering som man har blant annet Tyskland og 
Nederland? 

– Nei, vi var imot offentlige bordeller, ikke 

legalisering av bordeller. Det vi mente var at 
bordellene ikke skulle driftes av staten. Vi var 
imot offentlig regulering av folks seksualitet.  
Vi hadde mye kontakt med den nederlandske 
sexarbeiderorganisasjon Rode Draad («Røde 
Tråd», og jeg synes at Red Light District i 
Amsterdam var et fascinerende sted, og jeg 
tenkte at det burde vi ha hatt i Oslo også. 

– Mange har latt seg provosere av vindus-
prostitusjon i Amsterdam, men der satt sex-
selgerne innendørs i stedet for å fryse ræva av 
seg på Strøket.

PION etablert tidlig samarbeid med kvinnen i 
thai-miljøet, hvordan hadde det seg?
 
– Kona til en venn av meg var fra Thailand, og 
hun begynte å jobbe sammen med oss. Det var 
rundt midten av 1990-tallet, og da var det 
allerede mange thai-massasjeinstitutt som 
hadde etablert seg i Oslo. Men det var et lukket 
miljø som ingen hadde kontakt inntil PION fikk 
en thai-migrant som jobbet hos oss. Hun var 
døråpner inn i miljøene, forteller Laila. 

– Det var ikke så mange migranter i de dager, 
men det fantes mindre miljøer med afrikanske 
og østeuropeiske kvinner. I disse miljøene 
hadde vi ingen «døråpnere», så det var vanskelig 
å få kontakt med dem. Men vi hjalp noen 
kvinner fra Øst-Europa som var utsatt for grov 
vold og hallikvirksomhet til krisesenter. De fikk 
ikke ordentlig hjelp, og det endte med at de 
stakk derfra. 

– Sånn var det da og, kvinnene som søkte hjelp 
ble kastet ut av landet.  

Ifølge Laila var massasjeinstituttene i begynnel-
sen drevet av østeuropeiske kriminelle.
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På slutt en av 1970-tallet ble det publisert 
sensasjonelle medieoppslag om unge jenter som 
solgte sex og brukte dop i Oslos gater. Det 
fanget politikernes oppmerksomhet, og 
gateprostitusjon ble satt  på den sosialpolitiske 
dagsorden og fi kk samtidig en sentral  status i 
den straff erett slige opprustningen mot 
narkotika bruk. 

Medieoppslagene førte til at det ble satt  i gang 
en kartlegging av situasjonen som resulterte 
i rapporten Prostitusjon i Oslo (1979). Kart-
leggingen avdekket ikke så mange unge på drift , 
men at det var mange kvinner med store rus- og 
levekårsproblemer. Det var en brytningstid der 
den marginaliserte delen av gateprostitu sjonen 
rommet siste generasjon løsgjengere og 
drankere og første generasjon injiserende 
heroinbrukere. 

Det førte til etablering av Pro Sentret i 1983, 
som gjennom rehabilitering skulle sørge for exit 

fra prostitusjon. På slutt en av 1980-tallet dreide 
Pro Sentret sitt  arbeid i retning av skadereduk-
sjon og helse for personer som solgte sex.  
Politikkutformingen var samlet rundt den 
rusrelaterte prostitusjonen, og det preget også 
arbeidet i tiltakene og off entlighetens forståelse 
av prostitusjon gjennom 1980- og 90-tallet.  

Inntil begynnelsen av 2000-tallet utgjorde 
kvinnene i den rusrelaterte prostitusjonen 
 hovedgruppen av brukere i prostitusjons     til-
takene i Norge. Det endret seg med økning 
i den migrasjonsrelaterte prostitusjonen, og 
at politikkutformingen i prostitusjonsfeltet ble 
dreid mot migrasjonskontroll. 

Pro Sentret har vær utsatt  for fl ere angrep fra 
kvinnebevegelsens aktivister. I 2005 krevde 
Kvinnegruppa Ott ar at Pro Sentret mått e legges 
ned, og utt alte til Klassekampen at det mått e 
erstatt es av off entlig tiltak som kun jobbet med 
forebygging og exit. 

I 2011 gikk en trupp av Arbeiderpartiets 
kvinne lige stortingsmedlemmer ut og krevde 
at Pro Sentret ble fratatt  pengestøtt e. Det var 
Anett e Trett ebergstuen, Marianne Marthinsen, 
Marit Nybakk og Jett e F. Christensen. 

«Vi er lei av at Pro Senteret undergraver det 
arbeidet vi gjør. Det er provoserende. Arbeidet 
må rett es mot det å få jenter ut av prostitusjon. 
Det er det de har fått  mandat og penger til, men 
det er ikke det de gjør», sier Anett e Trett eberg-
stuen (Ap) til Dagbladet (5. mai 2011). 

Kilder: 
«Legg ned Pro Sentret», Klassekampen 5. mars 2005 
«Vil strupe prostitusjonstiltak», Dagbladet 5. mai 2011 
www.prosentret.no

Pro Senteret

– Da de forsvant, tok kvinnene selv over 
organisering av massasjeinstitutt ene.  

PION startet som medlemsorganisasjon og 
hadde rundt 50 sexarbeidende medlemmer i 
tillegg til allierte som støtt et organisasjonens 
arbeid. Det endret seg i løpet av 1990-tallet. 

Hvorfor opphørte PION som medlems-
organisasjon?  

– Det ble for mange NN på medlemslista, sier 
Laila og ler.

– Det var ingen som ville registrere seg med fullt 

navn. Og det var heller ingen som betalte 
kontingent, og da så vi ingen vits i å drive med 
medlemskap. 

Men dere klarte å samle et 20-tall-sexselgere til 
den nordiske prostitusjonskonferansen på Hafj ell 
i 1993. Og der deltok også Ruth Morgan Thomas 
som da ledet den skotske sexarbeiderorganisa-
sjonen ScotPEP. Det er imponerende aktivitet? 

– Ja, det var en veldig bra konferanse. Jeg ble 
hele tiden tynt av politisjef Leif A. Lier som også 
var på konferansen, han prøvde å kneble meg, 
sier Laila. 
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«Fun»-facts 

Søstersolidaritet i oppbrudd  
Tidlig på 1990-tallet var det ikke bare synet på PION som 
splitt et den radikale delen av kvinnebevegelsen. 1970-tallets 
søsterskap hadde slått  sprekker, og felles front mot salg av 
kvinnekroppen var splitt et i en konfl ikt som dreide seg om 
makt, metoder og menneskesyn. Og det var i dett e 
landskapet Kvinnegruppa Ott ar ble født. En hissig debatt  i 
Kvinnefronten om hvorvidt man skulle sladde ansiktet for å 
anonymisere kvinnene i pornobladene som ble brukt i 
anti-pornokampanjen, førte i 1991 til at et trett itall kvinner 
brøt ut. De var imot sladding. I Stavanger dannet utbryterne 
Kvinnegruppe Ott ar, og et par år senere fusjonerte 
utbryterne i Bergen og Oslo med Kvinnegruppa Ott ar, som 
ble landsdekkende. 

Kilde: «Porno og personvern», av Nina Kristiansen og Trine Thoen, 
Klassekampen 8. november 1989

Konferansen i Frankfurt 
var den første europeiske 
sexarbeiderkonferansen. 
Da hadde det allerede vært 
arrangert to internasjonale 
konferanser. Den første 
internasjonale hore-
konferansen ble avholdt 
i februar Amsterdam, 
Nederland i 1985, og den 
andre i EU-parlamentet 
i Brussel, Belgia, oktober 
1986. 

Kilde: 1st European Prostitutes 
Congress. Frankfurt AM MAIN 
October 16th – 18th, 1991 

Første europeiske 
sexarbeider-
konferansen.

Første europeiske 

– Men de svenske og danske prostitusjonstilta-
kene var ikke særlig fornøyde med at PION og 
Ruth Thomas Morgan deltok på konferansen. 

Deltok PION på sexarbeider-debatt er og 
konferanser i utlandet? 

– Ja, vi var blant annet i Skott land, Amsterdam 
og Tyskland. 

Hvem fi kk ideen om å starte Albertine? 

– Det husker jeg ikke, men Lillian Jensen (senere 
redaktør i Blikk, red.anm.) var med, så hun 
husker det sikkert. 

Dere fi kk stor medieoppmerksomhet, men da 
PION utt alte at «heller selge sex enn å jobbe 
som vaskehjelp» ble dere møtt  med motstand av 
kommuneansatt e rengjørere som sa at de heller 
ville være «vaskehjelp enn hore»?

– Ja, det var ikke alle utspillene som falt like 
heldig ut, sier Laila og ler. 

HIV-FOREBYGGERE 
Da hiv-epidemien traff  Norge på begynnelsen av 
1980-tallet, rammet den – trodde man – bare 
menn som hadde sex med menn. Det ble omtalt 
som en form for homsepest. 

Først på midten av 1980-tallet hadde man 
funnet ut at det var et virus som smitt et med 
blod og sex, og at det kunne ramme alle i 
samfunnet. Deriblant sexselgere. 

Bekymringen var hovedsakelig rett et mot 
kunder, og selv helsemyndighetenes off entlige 
aids-kampanjer var opptatt  av smitt e fra selger 

til kjøper. Kunder risikerte ifølge helsemyndig-
hetene å kjøpe seg aids. Men å bli pekt ut som 
risikogruppe for hiv- smitt e betydde også rollen 
syndebukk. Medias forsider var krydret med 
skrikende overskrift er som «Aidshorer», «Døds-
maskiner» og «Smitt ebomber». Helsedirektør 
Torbjørn Mork tok til orde for å kriminalisere 
kunder om kampanjen ikke nådde fram og 
sexkjøpet fortsatt e.

Det var da Laila og B ble rekrutt ert fra Pro 
Sentret og hyret av Helsedirektoratet for å drive 
hiv-forebyggende arbeid blant sexselgere. 

Takket være aktive aktører i homobevegelsen 
var det norske hiv-forebyggende arbeidet på 
slutt en av 1980-tallet godt forankret i grasrot-
virksomhet og skadereduksjonstilnærming med 
redusering av smitt en som mål. 

– Vi kom med fordi det ble etablert et prosjekt 
om smitt eforebygging i subkulturer med 
stoffb  rukere og sexselgere, sier Laila. 

Målet var å lære opp sexarbeidere for å drive 
informasjonsarbeid om ansvar og sikrere sex, 
skriver Anne-Lise Middelthon i hovedfagsopp-
gaven De farlige andre (1992). 
   
– Det var ren svindel, sier Laila. 

Hva mener du? Middelthons beskrivelse av 
prosjektet og deres arbeid som peer-arbeidere, 
er både interessant lesing og respektfullt 
håndtert?  

– Joda, men da prosjektet var over, ble vi 
sexarbeiderne glemt.
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Fakta
Ruth Morgan Thomas, 
Sexarbeider, akademiker 
og aktivist. Først ledet hun 
den skotske 
sexarbeiderorganisasjon en 
ScotPEP, og så jobbet hun 
på regionalt og globalt nivå. 
I dag er hun global 
koordinator for Global 
Network of Sex Work 
Projects, NSWP, og deltar 
på ledernivå i UNAIDS 
Advisory Group on HIV and 
Sex Work. 

Kirsten Frigstad, sosionom 
og kriminolog. Aktiv i 
homokampen. 
Var med på å starte PION, 
Natt hjemmet for kvinner i 
rus- og prostitusjon og 
Natt ergalen for psykisk syke 
kvinner med rusproblemer. 
Fikk Scheiblers hederspris i 
2004 og Kongens fortjenes-
te medalje i 2020. Satt  som 
styre  leder i PION til hun 
gikk av med pensjon i 2020. 

Liv Jessen, sosionom og 
leder for Pro Sentret i Oslo 
fra 1982 til hun pensjonerte 
seg i 2014. Har selv 
formidlet i intervju med 
Albertine at hun «konver-
terte» fra radikalfeminist til 
«sexarbeideraktivist» på 
slutt en av 1980-tallet, 
samtidig som Pro Sentret 
forlot exit-modellen til 
fordel for skadereduksjons-
til nærming. Jessen ble 
tildelt YS’ likestillingspris i 
2007, Amnestyprisen for 
2004 og Kongens for-
tjenstmedalje i 2013.

Janni Wintherbauer, 
sexarbeider og aktivist. 
Jobbet med salg av sex 
siden begynnelsen av 
1960-tallet og pensjon erte 
seg først da hun passerte 
70 i 2014. Var PIONs leder 
fra 2007 til 2020 og har 
utgitt  boken Slik ble mitt  liv 
(2010) i samarbeid med 
journalisten Ane Rostad 
Stokholm. 

– Homofi le var jo mer utsatt  for hiv-smitt e enn 
sexarbeidere, så sånn sett  var det forståelig at 
det meste av oppmerksomheten ble rett et mot 
dem. Men vi satt  likevel igjen med følelsen av at 
sexarbeideren var mest interessant for prosjekt-
ets del, sier Laila.

– Vi kunne ha fått  litt  kred vi også!

Da prosjektet var ferdig, betydde det også at 
Laila og B sto uten inntekt og midler til drift  av 
PION.

– Men vi sloss for å få penger til å drive videre, 
og vi kom ett er hvert under Helseutvalget for 
homofi le som jobbet med hiv-forebygging blant 
homsene, og som støtt et vårt arbeid. Legene 
ved Helseutvalget jobbet oft e i felt sammen 
med oss. 

MOTSTAND 
Om Laila var misfornøyd med utkommet av 
hiv-prosjektet, var det ifølge henne en morsom 
tid. Det var tross alt ikke alle forunt å bli ansatt  
av Helsedirektoratet på bakgrunn av kvalifi ka-
sjoner som sexarbeider.

Men hun opplevde det også som en tøff  tid. 
Ifølge Laila ble de ikke tatt  imot med åpne 
armer. Tvert imot hersket det stor skepsis og 
motstand blant sosionomene og helsearbeider-
ne som jobbet i rus- og prostitusjonstiltakene 
når menneskene de var ansatt  for å hjelpe 
plutselig skulle bli samarbeidspartnere. Men det 
var ikke bare sos ialarbeidere som reagerte 
negativt. 

– Vi hadde presentasjon på institutt  for krim-

inologi (ved Juridisk fakultet, UiO, red.anm.), 
det var ingen hyggelig opplevelse. De var ikke 
veldig interessert i å høre på oss fra PION.

– Vi var ikke populære blant prostitusjons-
forskerne, sier Laila. 

– Men andre akademikere var hyggelige. 
Berthold Grünfeld var i hundre og sa at endelig 
organiserer sexarbeiderne seg også, forteller 
Laila. – Vi fi kk full støtt e fra ham. 

TO TØFFE DAMER 
– Det var hardt arbeid, og det var vanskelig å få 
folk til å endre mening om oss som solgte sex, 
forteller Laila. 

Anne-Lise Middelthon skriver at da prosjektet 
ble presentert off entlig og en av prosjekt
med arbeiderne presenterte seg som pros-
tituert, ble det uro i salen. I ett ertid fortalte 
fl ere sosial arbeidere at de hadde mistet både 
munn og mæle da det gikk opp for dem at de 
hadde ekte prostituerte blant seg. 

– Men vi jobbet eff ektivt. Sosialarbeiderne 
hadde jo berøringsangst og torde ikke spørre 
jentene på Strøket om de solgte sex. 

– Det led ikke vi av, vi var to tøff e damer som 
gikk rett  på og spurte sexarbeiderne om de 
brukte kondomer, og informerte dem om hiv 
og smitt evern. 

– Det var allerede en utbredt kultur for bruk av 
kondom blant sexselgerne, og da kondomene 
ble gratis, var det ingen som orket å selge sex 
uten beskytt else lenger. Men utdeling av 

13



kondom fungerte også som brekkstang for å 
etablere kontakt med de andre sexarbeiderne, 
sier Laila. 

– Vi oppfordret kvinnene som solgte sex til å 
organisere seg, og mange så på oss som mentor-
er. De som hadde behov for hjelp og bistand, 
hjalp vi til å få kontakt med Pro Sentret. 

HORE-BALL I FRANKFURT  
Året etter etableringen av PION deltok Laila og 
B på sexarbeider-konferanse i Frankfurt. 

– Den første europeiske sexarbeiderkonferan-
sen skulle avholdes i Frankfurt, Tyskland, og vi 
ble spurt om vi ville reise dit. Det ville vi 
selvsagt, og vi hadde noen fantastiske dager. 

Det var høsten 1991, og Laila var nybakt mor. 

– Barnet ble overlatt til far, og vi reiste for å 
delta på konferansen. 

– Jeg hadde så mye melk og satt på konferansen 
med melkespreng og rennende pupper. En gang 
måtte jeg be Janni Wintherbauer hjelpe meg 
med pumping. Det var en håndpumpe, og det 
må ha vært litt av et syn. Jeg var jo ikke mindre 
brystfager med melkesprengte pupper, og jeg 
husker at daværende leder på Pro Sentret, Liv 
Jessen, knakk sammen i latter da hun plutselig 
kom over oss mens vi var i full «melking», 
forteller Laila.  

Ifølge Laila samlet konferansen over 300 sexarbei-
dere av alle kjønn, sosialarbeidere, helsearbeidere 
og politikere som diskuterte alt fra sexarbeiders 
rettigheter, avkriminalisering og kjønnsmangfold 
blant sexarbeidere til migrasjon og sexarbeideres 
status i det hiv-forebyggende arbeidet.  

– Det var lange dager med mange plenums-
debatter og mindre seksjoner hvor ulike problem-
stillinger ble tatt opp og drøftet. 

– Men det var moro, og konferansen avsluttet med 
hore-ball.

– Vi snakket med mange som hadde etablert 
sexarbeiderorganisasjoner. Alle var så imøtekom-
mende, inkluderende og hjelpsomme. Da vi kom 
hjem, var B og jeg i hundre, og fulle av energi til 
politisk aktivisme.

Det resulterte blant annet i forsøket på å etablere 
kontakt og samarbeid med kvinne bev egelsen. 
Med blandet hell. 

HORER ER OGSÅ MADONNAER 
Da Laila og B søkte allianse med feministene og 
kvinneaktivistene og meldte inn parolen «Horer 
er også Madonnaer», ble det rabalder.  

Det var på parolemøte til 8. mars markeringen i 
1992.

Paroleteksten hentydet til at kvinner som solgte 
sex var mer enn horer, som man sa i de dager, og 
var en del av det feministiske fellesskapet.  

– Det ble ikke godt mottatt, sier Laila.
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Ja, jeg vet det, jeg var en av dem som satt i salen 
og himlet med øynene da dere presenterte PION 
og parolen. 

Parolen sjokkerte ikke bare en opprørt Blitz- 
aktivist. Den skapte furore blant 8. mars-  
arrangø rene så vel som debatter og konflikter 
mellom de som var imot og de som var for. 

Ap- og SV-kvinnene sa nei, og de fikk støtte fra  
8. mars-komiteen, som mente at PION ikke 
representerte alle prostituerte.   

« Det er ikke de prostituerte vi er imot, men at 

de bruker den internasjonale kvinnedagen til å 
legitimere prostitusjon», forklarte kvinnepolitisk 
sekretær i SV, Liv Gulbrandsen. (Klassekampen 
27. februar 1992)

Gulbrandsen bedyret at prostituerte var velkom-
ne til å gå i toget, og foreslo at de kunne stille 
seg bak hovedparolen «Kamp mot incest, 
voldtekt og prostitusjon. Knytt nevene og tørk 
tårene».  

Kvinnefronten og AKP-kvinnene støttet derimot 
PIONs rett til å gå med egen parole. Daværende 
leder i Kvinnefronten, Berit Vegheim, uttalte til 
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Klassekampen at parolen ikke skjønnmaler 
prostitusjon, men peker på fordommer mot 
prostituerte. 

« Parolen sier noe om fordommer mot prostitu-
erte og det må vi ha bort», sa Vegheim til 
Klassekampen.  

– Vi fikk mye oppmerksomhet i media, og etter 
mye styr fikk vi gå i 8. mars-toget med parolen, 
forteller Laila. 

Det var Aps kvinnegruppe som snudde og 
erklærte at de ville gå sammen med PION i 8. 
mars-toget. 

BORDELLKNUSERNE 
Begynnelsen av 1990-tallet var også en tid da 
innendørsmarkedet ekspanderte. Sexarbeidere 
flyttet fra bakgater og inn i billige lokaler i indre 
Oslo øst. Grønland, Vålerenga, St. Hanshaugen 
og Grünerløkka ble åsted for nabolagsaksjoner 
og aktivister. 

Laila og B engasjerte seg i debatten om bordel-
lene.

– Jeg pleide å gå på bordellemøtene de hadde, 
men ble alltid kastet ut, sier hun. – De var ikke så 
interessert i å høre på hva vi mente. 

Det ble hevdet fra aksjonistenes side at det var 
sleipe utleiere og bakmenn som tjente på 
virksomheten de kjempet imot. Men de klarte 
ikke å skjule synet de hadde på kvinnene som 
solgte sex. 

«Moralismen og forakten for kvinnene som 
selger sex blir tydelige når disse aksjonistene 
feirer flyttingen av et massasjeinstitutt med en 
førstehjelpsdokke ikledd sexy undertøy og 
parykk», sa Kirsten Frigstad på nordiske prosti-
tusjonskonferanse på Hafjell i 1993. 

Nabolagsaksjoner endte med steinkasting mot 
bordellene fra aktivister på den radikale 
venstresiden. 

«Eva» beskrev i Albertine (2004) hvordan det 
opplevdes å være på jobb når det singlet i glass 
og glasskårene haglet over henne og de andre 
kvinnene som opphold seg i lokalet. Aksjonist-
ene vant fram, og i 1995 ble hallikparagrafen 
endret og det ble forbudt å leie ut lokale til 
sexsalg. 

POLITI   
Som Laila sa ovenfor, var ikke PION veldig popu-

lær i politietaten. Og det er kanskje ikke så 
merkelig, det var mange saker som fikk stor 
mediedekning. Deriblant fikk PION Datatilsynet 
til å ta affære mor politiets ulovlige registrering 
av sexselgere. For selv om både salg og kjøp av 
sex var legalt, drev politiet registrering av 
kvinner som solgte sex. 

Hvordan ble dere klar over at politiet registrerte 
kvinnene i miljøet? 

– De ba om navn på damene som jobbet på 
Strøket, og det tok vi opp med Kirsten som 
kontaktet Datatilsynet, og det ble sak av det, 
forteller Laila. 

– Registret var forbudt, og politiet måtte 
tilintetgjøre det, sier Laila.

Datatilsynet krevde at det konsesjonsstridige 
registret ble fjernet, og muligens hadde man der 
dårlige tiltro til politiets etterrettelighet, for det 
ble faktisk krevd at registret ble brent. 

Kriminalsjef Truls Fyhn raste til VG (18. novem-
ber 1991), og sa at han reagerte kraftig på at 
Datatilsynet beskyldte politiet for å drive ulovlig 
registrering. Ifølge Fyhn var konsesjonene fulgt 
til punkt og prikke, men han formidlet samtidig 
at politiets dårlige håndhevelse av personvern 
var uten mål og mening. Registret var unød-
vendig.

«Det er ingen tragedie for oss at registret 
slettes», sa Fyhn til VG.  
 
PION gikk også hardt ut mot politiets jaging av 
sexselgere i gateprostitusjonen. PION kritiserer 
politiet i Oslo for å bruke § 378, forbudet mot å 
oppfordre til utukt på offentlige steder (også 
kalt «Albertine-loven») for rydde områdene for 
gateprostitusjon.  

Næringslivet i gatene som utgjorde Oslos 
utendørs «Red Light District» ville ha sex-
selgerne bort. 

Politiet truet med bøter om kvinnene ikke 
fjernet seg, og flere kvinner hadde opplevd å bli 
dratt inn i politibilen og kjørt til kaia eller andre 
områder av byen der de ble sluppet av, skriver 
Arbeiderbladet (22.februar 1992). Politiet avviste 
anklagene overfor Arbeiderbladet.  

Og da politiet under ledelse av Leif A. Lier 
raidet bordellene med pressen på slep, og lot 
kundene snike seg ut bakveien mens kvinnene 
ble jaget ut hoveddøren til tabloidpressens 
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blitzregn, inviterte Aft enposten (31. mars 1992) til 
duell mellom Laila og Leif A. Lier. Det var 
politiets diskriminerende behandling av sex-
selgerne som var tema.

Politiets håndtering av razziaene på bordellene 
førte blant annet til at Riksadvokaten refset 
ledelsen ved Oslo politiet.  

TILBAKEBLIKK  
I dag har PION truff et «the dirty thirty», og selv 
om Laila ett er hvert overlot roret til andre, var 
hun med i styret til hun valgte å nyte livet som 
expat i varmere strøk. 

Når du ser tilbake på den tiden da du og B 
startet PION, hva tenker du om det arbeidet dere 
la ned, er du stolt av organisasjonen? 

– Ja, jeg er veldig stolt av PION. Men det var 
hardt arbeid, og vi møtt e som sagt stor skepsis og 
motstand. 

– Det å få folk til å endre meninger om oss som 
solgte sex, var og er fortsatt  veldig vanskelig, sier 
Laila.

«Horene gjør opprør», meldte Dagbladet med 
krigstyper på førstesiden. PION stilte med rundt 
20 sexarbeidere og Ruth Morgan Thomas fra 
den skotske sexarbeiderorganisasjon, ScotPEP, 
på den nordiske prostitusjonskonferansen 
på Hafj ell. 

Det er imponerende at prostitusjonstiltakene, 
Pro Sentret, Oslo kommune, og Nadheim og 
Natt hjemmet (Kirkens Bymisjon) arrangerer 
konf eranse der både norske og utenlandske 
sexarbeidere var invitert som innledere. Dett e 
var to tiår før slagordet «intet om oss uten oss» 
gjorde seg gjeldende blant andre samfunns-
messige marginaliserte grupper som i det 
rus politiske arbeidet, og brukermedvirkning 
ble lovfestet. 

Konferansens innlegg og debatt er er publisert i 
Pro Sentrets rapport «Referat fra den 9. 
Nordiske Prostitusjonskonferanse, Hafj ell 1993». 

På konferansen var også daværende sosial-
minister Grete Knudsen, Ap, og andre politikere 
fra Stortinget og bystyret i Oslo, politisjef Leif 
A. Lier, representant for embetsverket i 
Justisdepartementet, journalister, sexologer, 
psykologer, fi losofer, antropologer, jurister og 
sosialarbeidere. I tillegg møtt e representanter 
for alle de nordiske prostitusjonstiltakene. 

Sexarbeiderdeltakelsen til tross viser innlegg og 
debatt er det var vanskelig å løse seg fra 
stereotypiene. 

I sosialministerens åpningstale sier Knudsen 
blant annet: «(...) I Norge har vi fått  en 
interesseorganisasjon for de som sliter med et 
prostitusjonsproblem, PION (…)».  Sosialminister 
var ikke alene om å adressere prostitusjon som 
et problem, og da et individuelt problem, ikke 
et strukturelt.  

Ruth Morgan Thomas holdt et innholdsrikt 
faginnlegg der hun blant annet forsøkte å bryte 
stereotypiene ved å fortelle at hun som 
sexarbeider er som de andre kvinnene på 
konferansen, en middelklassekvinne med 
høyere utdannelse og barn. Plenum var mest 
opptatt  av hvor i livet det det hadde skjært seg 
for henne siden hun hadde solgt sex.  

«Jeg er en journalist så jeg skal liksom være 
nysgjerrig, sa en journalist, og spurte: «Hvorfor 
gjorde du det? Hva hendte i livet ditt  som 
gjorde at du valgte en slik karriere?» 

Kilde: «Horene gjør opprør», Dagbladet, 18. mai 
1993 
Pro Sentret, Rapport «Referat fra den 9. 
Nordiske Prostitusjonskonferanse, Hafj ell 1993»

Politikere og pressens møte 
med sexarbeidere 

Rettsliggjøring av politisk 
uenighet 

I 1998 saksøkte Kvinnegruppa Ott ar det skeive 
magasinet Blikk for ærekrenkelse fordi Blikk 
hadde skrevet i en kommentarartikkel at Ott ar 
sto i spissen for bordellknuserne. Ott ar krevde 
at utt alelsen skulle kjennes død og maktesløs, 
og i tillegg krevde de økonomisk erstatning og 
oppreisning.  

Utgangspunktet var en debatt  om sado-
masochisme, SM, der Ott ar og andre deler av 
kvinnebevegelsen hevdet at SM var vold mot 
kvinner. Det var den engelske Spanner-saken på 
midten av 1980-tallet som utløste debatt en i 
kvinnebevegelsen. Under en razzia i det som 

gikk under navnet ”Aksjon Spanner” beslagla 
politiet en SM-video, som førte til at 16 
homofi le menn ble dømt til fl ere år fengsel for 
tortur fordi domstolene og myndighetene ikke 
anerkjente at SM var samtykkebasert sex. 

Kvinnebevegelsen i Norge kastet seg på 
debatt en og krevde SM-sex forbudt og defi nert 
som vold mot kvinner. I den forbindelse skrev 
Blikk at debatt en skurret med tanke på 
bordellknuserne som Kvinnegruppa Ott ar sto 
i spissen for.  

Under rett ssaken sa Blikks advokat Bente Roli 
at det prinsipielle i saken var ytringsfriheten, og 
at forståelsen av hva som er ærekrenkende er 
langt mindre streng når det dreier seg om 

politiske debatt er. «Dett e er et spørsmål om 
demokrati», sa Roli ifølge Klassekampen.

Demokratiet og Blikk tapte, og Blikk ble dømt 
til å publisere hele dommen. Ifølge daværende 
redaktør Arne Walderhaug ble dommen 
publisert i magasinet med seks punkts 
skrift størrelse.  

Kvinnegruppa Ott ar saksøkte også Bergens 
Tidende. 

Kilder: 
Blikk 29. januar 2021.
Klassekampen 11. mars 1998.
Spanner-saken, Wikipedia 
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KUNDER
Av Sexarbeider 

Spenning. Prostitusjon virker forlokkende fordi 
det er «forbudt» og hemmelig og noe man 
egentlig ikke skal gjøre.

Frihet & tilgjengelighet. Du kan ringe når du vil 
og få nesten hva du vil når du vil (mot betaling 
selvsagt).

Trygghet. For mange gift e eller i faste forhold 
føles det tryggere å gå til en sexarbeider på 
grunn av diskresjon. Enkelte føler det også som 
mindre utroskap fordi det dreier seg om 
prostitusjon. Noen har en partner som de har 
lite eller ingen sex med, og opplever det som 
løsning å gå til en sexarbeider fremfor å innlede 
et følelsesmessig sidesprang med noen andre.

Fetisj. De som ønsker spesielle tjenester, 
fi nner det oft e lett ere å gå til en sexarbeider da 
de ikke trenger å føle skam eller lure på 
hvordan det blir mott att  hvis de spør om 
spesielle tjenester.

Opplukkerene. De som vil ha en litt  annen 
relasjon enn et helt vanlig kundeforhold, f.eks. 
en som egentlig vil gift e seg eller ha et fast 
forhold, eller ha en elskerinne og ikke har noe 
imot at det er penger involvert. De vet at hos en 
sexarbeider får de det de vil ha, men vil ta det 
litt  lenger.

Lunsjen. Businessmannen som vil ha et treff  i 
lunsjpausen, han som har mye å tenke på og 

fullt opp med jobb, og trenger et spennende, 
men også trygt og forutsigbart møte.

Strandet & avhengig. Han prøvde å kjøpe sex, 
og så bare fortsatt e det, og så kunne han ikke 
slutt e. Kicket, nytelsen og makten, og det at det 
var et tilgjengelig alternativ til et kanskje 
slitsomt sjekkekjør. Lei av avvisning eller ett er 
et brudd, hos dem er han alltid velkommen.

De ensomme. Han som egentlig bare vil ha 
en stund med selskap, bli lest for eller prate. 
Ha noen vakker ved siden av seg, eventuelt 
også varte opp på grunn av savn ett er noen å 
bry seg om.

Emosjoner. Å kjøpe sex som hevn eller hev-
delse, sinne mot en person eller mer generelt få 
utløp for noe negativt. Eller derimot for å feire 
og unne seg noe.

Makt. «Jeg kan, derfor gjør jeg det.» Han som 
har nok penger og bruker prostitusjonen for å få 
en følelse av makt.

Ghosts. De som fremstår som horekunder, 
men ikke er det, enten de ringer for å prate 
eller avtale møter som de ikke kommer til, med 
merkelige forespørsler og der de drar ut 
samtalene, eller til og med møter opp bare for å 
trekke seg med en eller annen unnskyldning, 
fordi de får kick av det. 

19



20



SUGARDATING:
MELLOM ROMANTIKK 

OG SEXARBEID

Våren 2019 intervjuet jeg seks sugarbababyer 
og tre sugardaddyer i Oslo i forbindelse med 
min masteroppgave i medievitenskap ved UIO 
som tok for seg fenomenet sugardating.1

Sugardating er en datingpraksis som går ut på 
at en eldre og rikere person dater en yngre og 
mer att raktiv person mot gaver og økonomisk 
hjelp. Det er, ifølge ulike slike nett sider og 
deres talsmenn, et ‘gjensidig fordelaktig 
forhold’. Dett e forholdet består som regel av en 
mannlig sugardaddy og en kvinnelig sugarbaby, 
men nett sidene for dett e, som Seeking 
Arrange ment, Sugardaters og den norske 
nett siden Rich Meet beautiful legger også til 
rett e for andre konstellasjoner. Kjønnsroller kan 
potensielt snus på hodet ved at man defi nerer 
seg som en sugarmama, og det er heller ikke 
noe i veien for å etablere relasjoner mellom 
personer av samme kjønn gjennom disse 
nett sidene. Jeg valgte likevel å fokusere på 
heteroseksuelle relasjoner mellom cismenn og 
ciskvinner, siden noen begrensninger ble 
nødvendig. 

Den første nett siden som tilrett ela for denne 
praksisen, var nett siden Seeking Arrangement 
som ble grunnlagt allerede i 2006. Danske 
Sugardaters er blitt  veldig populær i Norge og 
jeg brukte denne nett siden for å rekrutt ere 
deltakere til den kvalitative studien som det 
her skal redegjøres for. I den norske off entlig-
heten har det ikke vært mangel på oppmerk-
somhet rundt fenomenet, og det har vært mye 
fokus på de mulige negative aspektene ved 
sugardating. Men hvorfor velger noen å være 
sugarbaby eller sugardaddy? Hvordan forstår 
de sin egen deltakelse i denne praksisen, og på 
hvilke måter beskriver og forstår de sine 
partnere? For å fi nne noen mulige svar ble det 
nødvendig å fokusere på de mulig positive
aspektene ved sugardating.

Sukkerseksualitet
På tross av at sugardaddyer har eksistert siden 
det forrige århundrets ‘roaring twenties’, må 
man kunne påstå at sugardating som det nå 

Sugardaddyen skal her være den høviske forsørgeren, og kvinnene blir 
oppfordret til å bidra til forholdet med sin skjønnhet, emosjonelle 
tilgjengelighet og en ‘no drama’ – innstilling.

Av Iselin Kristiansen 
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praktiseres er et barn av internett . Ved å lage en 
brukerprofi l på en slik nett side redefi nerer man 
seg selv gjennom dens brukergrensesnitt  og 
man gjenoppstår digitalt som mamma, pappa 
eller baby. Jeg ble fascinert av det freudianske 
språket i denne formen for dating; I en tid da 
kjernefamilien ikke lenger er ansett  som den 
eneste mulige måten å organisere vår seksuali-
tet på oppstår altså dett e fenomenet. Kunne 
det ha noe å gjøre med at vi lever i usikre tider, 
og var slik det et utt rykk for vår kollektive 
underbevisthet? Kunne det være mulig at disse 
relasjonene potensielt kunne fylle noen 
emosjon elle behov, i tillegg til det åpenbare, 
altså det seksuelle og det økonomiske? Jeg 
sikter til behovet for å ta vare på en annen, eller 
det å ønske å bli tatt  vare på, i vår individ-
fokuserte tid. Det er jo nett opp dett e som er 
kjernefamiliens etos. Jeg var også interessert i 
hvordan man kan forstå et slikt fenomen i den 
norske konteksten med våre sterke normer for 
feminisme, og som en av de landene i verden 
som er kommet lengst med hensyn til likestilling. 
Var sugardating et utt rykk for en slags kollektiv 
lengsel tilbake til en tid da kjønnsrollene – og 
dermed selve romantikken og det erotiske – var 
enklere å leve opp til? 

Jeg brukte i hovedsak kritisk diskursanalyse for 
å forstå fenomenet, men jeg kombinerte dett e 
med noen psykoanalytiske perspektiver, siden 
dett e gjorde det mulig å forstå noen av delta-
kernes selvmotsigelser2. Diskurser er, ifølge 
Michel Foucault, “practises that systematicly 
form the objects of which they speak”.3 På 
hvilke måter vi har mulighet til å forestille oss 
selv, og dermed helt konkret være til i verden, 
avhenger av hvilket språk og hvilke kategorier 
som til enhver tid er tilgjengelig for oss: Hvilke 
subjektposisjoner som er oppnåelige. For å si det 
sånn; ingen sugarbaby (subjektet) uten sugar-
dating-nett siden (diskursen). Videre kan man si 
at internett  har blitt  til et sted der subjekter blir 
til; Dett e skjer gjennom de forskjellige ‘knappe-
ne’ vi trykker på når vi går inn og lager våre 
profi ler på sosiale medier, datingsider og andre 
nett sider; Er vi mann eller kvinne, kaukasisk 
eller asiatisk, singel eller opptatt ? Inspirert av 
Foucault viser medieviter Mel Stanfi ll hvordan vi 
kan beskrive og analysere nett sider ved å ta en 
titt  på hvilke kategorier en webside tilbyr 
(aff ordances). Hvem blir man gjennom disse 
kategoriene, spør hun; medborgere eller 
forbrukere?4 Også følelser kan forstås som 
diskurser, ifølge nyere aff ektt eori.5 Hvilke 
følelser som til enhver tid er mulig å føle 
avhenger av hvor man befi nner seg historisk, 

i tillegg til hvor man befi nner seg i det sosiale 
hierarkiet. Et eksempel som enkelt kan illustrere 
dett e er den store forskjellen i hvordan de av 
oss som blir defi nert som menn og de som blir 
defi nert som kvinner blir oppdratt  og hvordan vi 
dermed kan tillate oss å føle; ‘Boys dont cry’, 
som The Cure synger. 

I sugardating er det klare grenser for hvilke 
aff ekter som kan og bør utt rykkes, det er regler 
for kurtise og hvordan man skal spille ut (kjønns)
rollen sin. Sugardaddyen skal her være den 
høviske forsørgeren, og kvinnene blir oppfor-
dret til å bidra til forholdet med sin skjønnhet, 
emosjonelle tilgjengelig het og en ‘no drama’ – 
innstilling. Det er åpenbart at dett e spiller på 
noen svært tradisjonelle ideer om femininitet og 
maskulinitet. Samtidig er ikke sugarbabyen 
fullstendig passiv, siden hun, gjennom disse 
nett sidene, blir oppfordret til å bruke sugardad-
dyen(e) sin(e) som springbrett  sosialt og 
karierremessig. Sugarbabyen er helt klart ikke 
en nikkedukke uten ambisjoner, men kan minne 
veldig om vår tids neoliberale ‘lean in’-feminist. 
Dett e er en form for feminisme der man har lagt 
samfunnsperspektivet på hylla, og defi nerer 
feminisme som den individuelle kvinnes rett  til å 
‘komme seg opp og frem’, som man sier.6  
Sugardaddyen er på den andre siden fremstilt 
som en ‘mentor’ eller en investor for sugarbaby-
en, og dersom vi sammenligner sugardaddyen 
med gårsdagens gentlemenn eller ‘playboys’ ser 
vi at, i motsetning til for sugarbabyen, har lite 
blitt  lagt til den gamle mannsrollen.

En viktig ting å få med seg når det kommer til 
brukergrensesnitt et på sugardating-nett sidene 
er at det – i motsetning til hvordan det ble 
fremstilt i pressen – overhodet ikke er tillatt  å 
tilby seksuelle tjenester gjennom noen av disse 
nett sidene. Det er heller ikke lov å bruke 
nakenbilder av seg selv på disse nett sidene og 
de er i sin utforming mer visuelt i slekt med 
Tinder enn Real Escorts. Samtidig blir man her 
oppfordret til å oppgi hva man forventer i krone 
og øre, og også hva man ønsker eller har 
mulighet til å gi, i økonomiske termer. På 
nett siden Seeking Arrangement fremstår det 
som ønskelig at man, som sugardaddy, sender 
inn bekreft else på inntekten sin, slik at det kan 
verifi seres at man har noe materielt å tilby sine 
potensielle sugarbabyer. Det legges altså med 
andre ord i høyeste grad til rett e for transaksjo-
nelle relasjoner, noe som fremstår som noe av 
en selvmotsigelse.
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Sukkerpanikker
Da jeg begynte å jobbe med denne studien 
våren 2019 hadde det en stund foregått  en 
debatt  om sugardating-fenomenet i norske 
medier. Dagbladet, VG, Aft enposten og NRK har 
alle på ulike tidspunkt hatt  nyhetsoppslag om 
fenomenet, med innslag av meningsytringer fra 
bekymrede feminister, kristenkonservative, 
psykologer og andre engasjerte; De ‘sosialt 
krediterte ekspertene’ som Stanley Cohen, 
mannen bak begrepet mediepanikk, ville kalt 
dem.7 Det hele begynte i 2017 da den norske 
nett siden ‘Rich Meet Beautiful’ lanserte en 
reklamekampanje rett et mot studenter: ‘0 i 
studielån? Date en sugardaddy.’, sto det å lese 
på en tilhenger som ble kjørt rundt i Oslos 
gater.8 Kampanjen ble meldt fra om til forbru-
kerrådet, og den ble snart forbudt med den 
begrunnelsen at den brøt med likestilling 

mellom kjønnene.9 Mediedramatikken rundt 
fenomenet fortsatt e i tiden som fulgte, og det 
store spørsmålet var hvorvidt sugardating 
egentlig var ‘prostitusjon’ eller ikke. Premisset 
for denne debatt en var at dersom det var 
tilfelle, så var det altså en (psykisk) skadelig 
praksis – for sugarbabyen.10 Slike diskurser, som 
kriminolog May-Len Skilbrei har vist, er godt 
etablert i vår off entlighet fra før, og det var noen 
av de samme diskursene som førte frem mot at 
vi fi kk den omstridte sexkjøpsloven.11

Moralske panikker rundt seksualitet – spesielt 
kvinner og de unges seksualitet – stiger til 
overfl aten i vår kultur fra tid til annen. Medie-
oppslagene rundt sugardating-fenomenet er et 
godt eksempel på dett e. Sugardaddyen ble fore-
stilt som en slags overgriper og sugarbabyen 
som et off er for dett e. Men sugarbabyen var 
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ikke kun sett  på som et off er for den avvikende 
sugardaddyen; hun var også forestilt som et 
off er for markedskreft er og fraværende 
foreldre. Hun ble forestilt som uten agens, altså 
uten egen vilje. Sugarbabyen mått e, i likhet med 
‘den prostituerte’ reddes fra sine egne destruk-
tive impulser. Disse diskursene gjenspeiler 
hvordan vi forestiller oss mannlig og kvinnelig 
seksualitet i vår kultur; mannlig seksualitet som 
en truende kraft ; en kraft  som må temmes og 
begrenses, men som på grunn av dett e også kan 
unnskyldes når det ‘fl yter over’ (og dett e har 
gjerne blitt  brukt som unnskyldning og forkla-
ring for at menn begår overgrep mot kvinner), 
samtidig som den kvinnelige er svak, uten egen 
agens og må beskytt es. Og dersom den kvinneli-
ge seksualiteten gjør for mye ut av seg blir det 
antatt  at det er noe i veien med den. Paradok-
salt nok var det talsmannen for den norske 
nett siden Rich Meet Beautiful, Sigurd Vedal; 
som var mest i stand til å se for seg disse 
kvinnene som voksne mennesker som kunne ta 
sine egne valg. Som han sa til VG: ‘Dett e er 
ressurssterke kvinner, som tør å si ifra, og som 
vet hva de vil’12

Stigma 
Ifølge sosiologen Erving Goff man er et stigma-
tisert individ defi nert som noen som har et 
kjennetegn som kan få mennesker til å vende 
seg vekk og på den måten blir vedkommende 

stengt ut fra det sosiale. Personen med et 
stigma, antar vi, er ikke helt 

menneskelig, ifølge Goff -
mann.13 Ifølge psyko-

logiprofessor Gail 
Pheterson er 

‘den prostituerte’ prototypen på en stigmatisert 
kvinne, samtidig som horestigma er en kompleks 
struktur som kontrollerer alle kvinner.14 Vi er 
nok mange som på et eller annet tidspunkt har 
kjent dett e på kroppen, sexarbeider eller ei. 
Videre, ifølge Goff mann, ødelegger ikke et 
stigma kun for vårt forhold til medmennesker, 
men også for hvordan vi ser oss selv, noe som 
kan være det verste med det. Den stigmatiserte 
må fi nne en måte å overkomme stigma slik at 
hen kan leve med seg selv.

Ifølge Skilbrei og Holström har sexkjøpsloven – 
i motsetning til hva som var dens formål – ført til 
en ytt erligere stigmatisering av sexarbeidere, 
samtidig som den også bidrar til å stigmatisere 
sexarbeidernes kunder (noe som var dens 
formål).15 Da jeg begynte å jobbe med dett e 
prosjektet hadde jeg en hypotese om at 
fenomenet sugardating kanskje kunne være en 
velkommen løsning på problemet stigma. Ved å 
sett e nye ord på en eldgammel praksis kan det 
tenkes at man unnslipper stigmatisering i noen 
grad, i det minste i forholdet til seg selv. Jeg fi kk 
rett , men i høyest grad når det gjaldt mennene. 
De insisterte alle på at en sugarbaby ikke var 
det samme som en prostituert. De var altså selv 
ikke sex-kjøpere, men så seg selv mer som en 
slags beskytt er, eller ‘reservepappaer’, for disse 
kvinnene. Alle tre ønsket på forskjellige måter å 
være ‘en trygg havn’ for sugarbabyene sine, 
siden de mente at dett e var noe de fl este 
sugarbabyer hadde manglet i sine liv; en 
oppfatning som refl ekterer de off entlige 
diskursene rundt fenomenet. En av de inter-
vjuede mente sågar at han hadde greid å 
overtale en rekke unge kvinner til å ikke selge 
sex, og så seg selv i høy grad som en rednings-
mann for sugarbabyene han hadde chatt et med. 
En annen sa at han hadde sendt fl ere kvinner til 
psykolog, og selv betalt for terapien. En kunne 
fortelle at han aldri tok kontakt med sugarbaby-
er som var mørke i huden – siden dett e var tegn 
på at hun var en ‘ekte’ prostituert. Dett e 
refl ekterer de innvandringskritiske og rasistiske 
diskurser som, sammen med feministiske 
diskurser, førte frem mot at vi fi kk sexkjøpslo-
ven, ifølge Skilbrei.16 De så også på seg selv 
som eksepsjonelle; I motsetning til andre 
imaginære sugardaddyer mente hver enkelt 
av dem at de behandlet sugarbabyene sine 
svært godt.

Nå kan det være mulig at de tre mennene 
som sa seg villig til å gjennomføre intervjuer 
med meg ikke var representative for 
sugar daddies som gruppe. Men mine egne 
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erfaring er fra den tiden jeg hadde profi l på 
Sugar daters gjenspeiler den samme tendensen. 
En sugardaddy som jeg ikke fi kk intervju med 
(han antok naturlig nok at jeg var en sugarbaby, 
siden jeg ikke hadde noen informasjon på min 
profi l) skrev; Det viktigste for meg er at det er 
kjemi mellom oss. Du er verdt så uendelig mye 
mer enn at jeg, eller noen andre, bare kan kjøpe 
deg. Ironisk nok påkalte denne sugardaddyen 
veletablerte feministiske diskurser for å forklare 
sin tilstedeværelse på denne nett siden, og for å 
forføre sin potensielle sugarbaby. Som jeg 
kommer til i det neste avsnitt et var det likevel 
vanlig å få betalt. Men det var svært viktig at 
dett e ikke var eksplisitt  utt alt.

Men hvordan jobbet så sugarbabyene med seg 
selv når det kom til stigma? Det er vanskelig å se 
seg selv som ikke-agentisk. For å kunne godta 
den off entlige diskursens fremstilling av sugar-
babyer som viljeløse ofre forestilte fl ere av de 
kvinnene jeg intervjuet seg at den sugarbabyen 
som ble fremstilt i off entligheten nok eksisterte, 
men at hun var noen andre; yngre, skjørere, mer 
påvirkbar enn dem selv. De sa alle til meg at 
sugardating nok ikke var for alle, men for noen 
som var spesielt psykisk sterk, og var innehaver 
av en seksualitet som var mer ‘mannlig’ slik en 
av kvinnene formulerte det. Det hun mente var 
en ikke-romantisk orientert seksualitet. Dett e 
gjenspeiler eksisterende stereotypier om at 
kvinnelig seksualitet ikke i sin essens er promis-
kuøs eller utforskende, men romantisk og skjør. 

Emosjonelt arbeid: 
Kurtisaner og sosialarbeidere-
For tre av de seks intervjuede sugarbabyene var 
sugardating hovedinntekten og de forsto 
dermed seg selv som en slags sexarbeidere. 
Men dett e arbeidet mått e gjennomføres med 
en høy grad av språklig fi nesse, slik at sugardad-
dyene kunne fortett e å tro på at de selv ikke var 
sex-kjøpere, og på den måten kunne beholde 
sitt  gode selvbilde.

Et sentralt rammeverk for å forstå fenomenet 
sugardating er Arlie Hochschilds begrep om 
emosjonelt arbeid. Emosjonelt arbeid vil si å 
kontrollere og regulere egne følelser og 
følelsesutt rykk for å imøtekomme en arbeidsgi-
vers eller kundes forventninger til hvilke følelser 
som bør utt rykkes og undertrykkes i arbeidsrol-
len. Emosjonelt arbeid er lønnet og har dermed 
bytt everdi.17 Dett e kjennetegner mye av arbei-
det i serviceøkonomien, og dett e arbeidet er 
klart kjønnet. Det er gjort studier på hvordan 

fl yvertinner, sykepleiere, servitører, og frisører 
alle spiller på den konvensjonelle heteroseksu-
elle feminiteten i jobbene sine. Men emosjonelt 
arbeid betyr ikke at følelser ikke kan være 
autentisk; Man kan si at de rett e følelsene må 
‘hentes fram’ for anledningen. I skuespiller-
faget heter denne prosessen deep 
acting. Dett e rammeverket har vist 
seg å være en utmerket måte å 
forstå sexarbeid på. Ifølge 
Elisabeth Bernstein, som har 
forsket på ‘the girlfriend 
experience’ kan mye 
sexarbeid i det 21 
århundre forstås som 
autentiske relasjo-
ner, men med klare 
grenser; ‘bounded 
authenticity’, er begre-
pet hun bruker. Bernstein 
fant ut at autensitet ikke 
kun var viktig for kunden, 
men også for sexarbeide-
ren selv. Samtidig var det 
essensielt med grenser; I 
Bernsteins arbeid inter-
vjuet hun sexarbeidere 
som hadde tilbydd sine 
favoritt kunder rabatt er. Det 
hadde vist seg at dett e ikke 
var så smart, da disse kundene 
oft e ikke kom tilbake. Kundene 
ønsket seg altså de emosjonelle 
grensene som en satt  tidsramme, 
sted, og pris kan gi.18

I sugardating intensiveres ‘bounded authenti-
city’, ett ersom autensitet blir enda viktigere her. 
Samtidig bygges grensene kraft ig ned, i noe som 
ligner på et konvensjonelt romantisk forhold. 
Dett e stemmer overens med funn fra ameri-
kansk forskning på fenomenet.19 Det var kun en 
av de intervjuede sugarbabyene som også 
hadde brukt eskortesider og hun la vekt på nett -
opp dett e; på eskortesidene var rammene 
klarere, som hun utt rykte det; du kan putt e opp 
pris, tidsramme og hva du gjør og hva du ikke 
gjør. Hun foretrakk likevel å bruke sugardating 
framfor eskortesider, siden hun oppfatt et det 
som tryggere, men hun beskrev samtidig 
hvordan sugardating, nett opp på grunn av de 
uklare rammene betydde mer (emosjonelt) 
arbeid. En annen snakket om at hun oft e følte 
seg som en sosialarbeider, eller en terapeut; 
Noen ganger virker det ikke som de er interessert 
i noe intimt, men at de bare trenger noen å prate 
med, sa hun. Dett e kunne være en emosjonell 
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påkjenning og hun syntes det var vanskelig å 
forholde seg til det. En annen sa: Jeg prøver å 
opprettholde en miks av mellom business, og litt 
mer personlig. Jeg er ikke den som kommer med 
en prisliste og bare; nå tikker 
klokka. Hun sa også at 
man måtte stole på at 
man fikk betalt, og hun 
fortalte at ofte tikket 
pengene inn gjennom 
vips mange timer etter 
selve møtet fant sted. En 
annen forklarte hvordan 
man godt kunne foreslå 
en pris på forhånd, men at 
det måtte ‘pakkes inn’ 
språklig og at det var 
veldig viktig å få disse 
mennene til å tro på at hun 
ikke var sammen med dem 
bare for pengene. Dersom 
disse mennene mistenkte 
noe slikt ville de forsvinne, 
konstaterte hun. Det var 
også viktig for sugarbabyene 
at det var noe autentisk til 
stede i relasjonen, men 
enkelte la også vekt på at 
dette var noe man kunne 
‘fake’ dersom det var nødven-
dig.  Likevel var det tydelig at autensitet var  
å foretrekke – begge veier.

Ifølge Bernstein har sexarbeid (for noen klasser) 
blitt mer et spørsmål om emosjonell utveksling 
enn det rent seksuelle. Dette kan tyde på at 
praksisen returnerer til sine historiske røtter, og 
at den europeiske kurtisanen nå er tilbake, 
ifølge Bernstein.20 Og kurtisaner har alltid vært 
like mye verdsatt for sin konversasjon og sin 
kultur som for sine erotiske egenskaper. Dette 
var også slik en av sugardaddyene jeg intervjuet 
beskrev sine sugarbabyer; Sugarbabyen var for 
han ikke en ‘prostituert’ men en slags pop-kultu-
rell kurtisane.
 
Romantikk og patriarkat: 
Guilty pleasures
Ifølge sosiolog og forfatter Moira Weigel lider 
vår moderne praksis med å date fra et ‘prostitu-
sjonskompleks’. Det er vanskelig å peke på hva 
det er som gjør det å ligge med noen fordi de 
betalte for middag forskjellig fra å ligge med 
noen fordi de ga deg det samme beløpet som 
middagen koster, skriver hun. Hun påpeker at 
den samme tvetydigheten som gjør at en date 

er noe annet enn en sex-mot-penger-byttehan-
del er det som gjør moderne datere nervøse; 
hvem har ikke spurt seg selv i de usikre tidlige 
stadiene av et forhold; liker han meg? Bruker 

hun meg bare? Hva er den andre egentlig ute  
etter?21 I sugardating tilbys man muligheten til å 
dempe noen av disse bekymringene, siden 
begge (kjønns)rollene er så klart definert av 
sugardating-diskursen, altså nettsiden. Det er 
tydelig her hva som er forventet, både emosjo-
nelt og materielt. 

Sugardating kan være et etterlengtet avbrekk 
for den desillusjonerte Tinder-brukeren. Flere 
av kvinnene sammenlignet sugardating med 
nettopp Tinder, og de ga uttrykk for at sugarda-
ting var å foretrekke, siden her ‘gjorde mennene 
en innsats’. En av kvinnene var tydelig på at 
denne innsatsen ikke nødvendigvis måtte 
handle om det materielle aspektet, men at det 
også hadde å gjøre med å bli behandlet med 
respekt; Tinder, ja de fyrene de vil bare ligge. 
Men de vil ikke gi noe tilbake. Det er sånn; du ser 
en halv film sammen og det er ikke veldig 
spennende altså. Jeg var så skuffet over det og 
jeg tenkte at om det er sånn det skal være, da 
kan jeg likegodt få noe tilbake! Det var påfallen-
de hvor mange av kvinnene som sammenlignet 
sugardating med tinderdating, og at de for e-
trakk sugardating på grunn av den obligator iske 
høviskheten. 
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Chivalry – eller altså høviskhet som det heter på 
godt norsk – har alltid vært en essensiell 
ingrediens i patriarkatet, og feminister har 
påpekt hvordan det kan forstås som en unn-
skyldning for overnevnte.22 I en tid da mange er 
overbevist om at vi har demontert dett e 
systemet, samtidig som det faktisk eksisterer en 
god del kjønnsforskjeller fortsatt  – både mater-
ielt og kulturelt – er det kanskje ikke så rart 
dersom et fenomen som sugardating oppstår 
som en slags kompensasjon eller parallell 
virkelighet, og en velkommen pause fra idealet 
om å være sterk kvinne og perfekt på alle 
arenaer. Og for sugardaddyen; En anledning til å 

returnere til tidligere tiders enklere forståel-
se av hva det betyr å være mann. Som nevnt var 
det tre av kvinnene som defi nerte sugardating 
som arbeid. De resterende tre sa at sugardating 
nok kunne forstås som prostitusjon, men at de 
gjorde det ikke hovedsakelig for pengene. Det 
de likte var nett opp dett e; Følelsen av å bli 
ivaretatt . Fra sugardaddyene fi kk de hjelpsomme 
karriere-råd, de ble åpnet dører for, de fi kk 
økonomisk støtt e, emosjonell støtt e, og oft e 
bedre sex enn det de mente var mulig gjennom 
Tinder. Det var også fl ere av dem som nylig 
hadde avslutt et langvarige forhold og som ikke 
var interessert i å starte nye forhold. Sugar-
dating ble en måte å slå to fl uer i en smekk på; 
Å kunne ha uforpliktende sex, og samtidig tjene 
penger. Som en sugarbaby utt rykte det: det er 
en praktisk måte å ha et sexliv på. 

To av sugardaddyene jeg intervjuet var gift  og 
det var helt klart at det ikke var et konvensjonelt 
romantisk forhold de var på søken ett er (på 
tross av at de altså insisterte på at en sugarbaby 
ikke var en prostituert, og at det ikke var dett e 
de søkte). Men den tredje var på jakt ett er 
kjæreste siden, som han sa; I motsetning til på 
andre online datingsider fi kk man faktisk svar av 
de man skrev til her. Da jeg påpekte at dett e 
kanskje kunne ha noe med økonomi å gjøre 
innrømmet han at han var klar over dett e, men 
at han mente det likevel var mulig å fi nne en 
kjæreste gjennom dett e og at han ikke hadde 
noe imot å hjelpe den fremtidige kjæresten 

økonomisk. Noen av sugarbabye-
ne jeg intervjuet 
snakket om at det var en del 
menn på disse nett sidene som 
‘ikke ville betale for det’. Og 
grunnen til dett e var at disse 
mennene søkte noe romantisk. 
En av kvinnene følte at dett e var 
absurd: Noen leter ett er noe veldig 
langvarig, virker det som. Og de 
de vil på en måte være en forsør-
ger for deg. Du vet, gift e seg og få 
barn og sånt. Men så sitt er jeg her 
og er tidlig i tyveårene og barn er 
langt inn i fremtiden. Og jeg ville 
ikke gjort det på den måten! Hun 
var student, og hun ønsket seg 
som de fl este norske kvinner sin 
egen karriere ett er endte studier. 
Flere av sugarbabyene ga utt rykk 
for lignende følelser. Det var helt 
greit å sugardate ‘for gøy’, eller som 
en jobb (eller begge deler samti-
dig), men det var helt uaktuelt å 
fi nne kjæreste gjennom disse 

nett sidene. Sugardating var rett  og slett  en slags 
‘guilty pleasure’ for noen av disse kvinnene, som 
samtidig ikke var interessert i å leve ut disse 
kjønnsrollene i sine fremtidige seriøse relasjoner.

Konklusjoner
Sugardating kan defi neres som en diskurskoali-
sjon mellom de aff ektivt-diskursive konstruk-
sjonene romantikk og sexarbeid. Det er en form 
for romanse hvor angsten og usikkerheten 
innebygd i moderne dating blir forkastet, og det 
er samtidig en form for sexarbeid som (ideelt) er 
emosjonelt engasjerende for alle de involverte. 
Det kan se ut som det representerer et svar og 
en løsning på vår stigmatisering av både sexar-
beidere og deres kunder, men dett e innebærer 
en intensivering av det emosjonelle arbeidet 
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som allerede defi nerer sexarbeid. Det represen-
terer også en lengsel tilbake til en virkelighet 
der kjønnsrollene var enklere, men kanskje mest 
når det kommer til mennene; For de kvinnene 
som er intervjuet i denne studien representerte 
sugardating stort sett  bare en midlertidig fl ukt. 
Men her trengs det selvsagt mer forskning, 
siden denne studien er svært liten.

Vi eksisterer i dag i et samfunn der alt og alle er 
pålagt å underlegge seg markedsmekanismer. 
Dett e systemet og ideologien som underbygger 
det har fått  navnet nyliberalisme.23 Og sugar-
dating er helt klart et barn av denne instrumen-
telle måten å forstå relasjoner på. I nyliberalis-
tisk ånd kan det, ifølge økonomiprofessor Peter 
Fleming, forstås som ‘en uberisering av verdens 
eldste jobb’.24  Det er påfallende at verdens 
første og største nett side for sugardating heter 
Seeking Arrangement; Arrangement som i 
følelsesmessig (arbeids)kontrakt. 

I stedet for å adressere fenomenet sugardating 
som et ‘problem’ forårsaket av digital teknologi 
– slik moralpanikkene rundt fenomenet gjerne 
gjør – foreslår jeg at vi ser det som en del av 
vårt (digitaliserte, nyliberale) samfunn. Sugar-

dating presenterer seg som en løsning på 
sosiale problemer; ikke bare de økonomiske, 
men også problemer som har å gjøre med 
menneskelige bånd – eller mangelen på disse. 
Det representerer en manifestasjon av et 
(sosialt underbevist) ønske ett er å få lov til å ta 
vare på noen og det å få lov til å bli tatt  vare på, 
i et samfunn som er besatt  av individuell 
prestasjon og materiell vinning. Som en av 
sugardaddyene la det frem i sin beskrivelse av 
hvorfor han trodde sugarbabyene valgte å 
sugardate; vi har blitt  så rike i dett e landet, 
relativt fort. Og det materielle har tatt  over for 
gleden ved å dele opplevelser, kontakt, nærhet, 
kjærlighet, mellom folk. Sånn at vi må vise oss 
frem hele tiden. Og hjemmene våre har blitt  til 
utstillingsarenaer. Jeg fi kk følelsen av at han 
egentlig snakket om sine egne lengsler; ett er 
kontakt, nærhet og kjærlighet.
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Høsten 2021 fi kk jeg den tragiske nyheten om at Vera var gått  bort. Hun døde 29. septem-
ber 2018. Vera var i mange år en av mine beste venner, men skjebnen ville det slik at de 
siste årene før hun døde hadde vi ikke kontakt med hverandre. Det tok tre år fra hun døde 
til jeg fi kk vite om det.  

Vera var ikke bare et av de varmeste mennesker jeg kjenner, hun hadde også det største 
og meste inkluderende hjertet for familie, venner, kjente og ukjente. Det var alltid et smil 
og humor som lett et de vanskeligste øyeblikk. Vera var en naturlig skjønnhet med sine 
store blåeste øyne som lyste opp. Jeg har aldri opplevd Vera sint. Jeg har ikke engang hørt 
at hun har hevet stemmen. 

Vera var en kunstnersjel, og malte bilder med vakre farger. Kunsthøyskolen ville ha vært 
det naturlige valget for Vera. Men hun hadde også noen skjulte talenter som få visste om, 
som at hun kunne bruke symaskin og redesignet klær. Hun lagde heklede snøstjerner fordi 
hun visste at jeg ønsket meg akkurat sånne. 

Hun elsket dyr, og dyr elsket henne. Det samme var det med barn, de trakk seg naturlig til 
henne. Hun kunne bake cookies for ha dem klare til når nabobarna kom hjem fra skolen, 
og det var alltid plass til en ekstra ved bordet. I møte med sårbare mennesker var hun 
ekte, nær, nysgjerrig og fordomsfri. 

Det er et utrykk som heter at noen mennesker kan møte både kong Salomon og Jørgen 
hatt emaker. Vera var en av dem. Hun hadde evnen til å møte alle mennesker på� sin egen 
måte, som gjorde at de følte seg ivaretatt . Det kom også til utt rykk i hennes tid som leder 
av PION. Hun var alltid på� tilbudssiden, om det var en ukjent som trengte hjelp til å bære 
matposene, eller om de nære og kjente hadde behov for en samtale, var hun der. Om det 
så var midt på natt en. 

Vera var et løvetannbarn som aldri ga seg. Hun ville ha et bedre liv for seg selv og de ett er 
henne. Omsorgssvikt går i arv, sies det. Det skal viljestyrke til for å endre det. Det klarte 
hun. For Vera handlet det om empati og medmenneskelighet, og hun har satt  avtrykk. 
Hun vil for alltid være i mitt  og hjertet til uendelig mange andre mennesker.

Hvil i fred, Vera. 
Din venninne A 

VERA
in memoriam
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Å snakke om sexarbeid og funksjonshemming setter sinnene  
i kok. Kanskje er det fordi temaet i bunn og grunn berører to  
stigmatiserte grupper? 

Sexarbeid og 
funksjonsnedsettelse

Mange mennesker med funksjonsnedsettelse er 
avhengige av sexarbeidere for å kunne ha et 
seksuelt og intimt liv med et annet menneske.  
I debattene som gikk i forkant av innføringen av 
sexkjøpsloven, argumenterte noen med nedsatt 
funksjonsevne mot forbudet med henvisning til 
at kjøp av sex for mange var en nødvendig 
bistand. Svaret de fikk var at det ikke er noen 
menneskerett å ha sex. 

Mer feil kunne det ikke bli, for i FN-konvensjo-
nen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som Norge har signert og 
ratifisert, slås det fast at personer med funksjon-
snedsettelse har de samme seksuelle og 
reproduktive rettighetene som den øvrige 
befolkningen. Det betyr selvsagt ikke at noen 
har plikt til å tilfredsstille andre, men at man  
har rett til å få tilrettelagt for å kunne ha sex 
med noen.  

I mange land er tilgangen til sexarbeidere 
forstått på lik linje med behov for andre former 

for personlig assistanse som mennesker med 
funksjonsnedsettelse kan ha. Det er både 
individuelle sexarbeidere og eskortebyråer som 
har spesialisert seg på tilbud til denne kunde-
gruppen. 

LOVBRYTER 
Ola Schrøder Røyset forteller til Muskelnytt (nr. 
4-2015) at han reiste til Danmark for å kjøpe sex. 
Da var han 22 år og velvitende om at han brøt 
norsk lov. 

Sexkjøpsloven (strl. §316) er som kjent ekstrater-
ritorial, det betyr at den norske stat har utvidet 
statsmakten til å håndheve forbudet mot 
sexkjøp i andre land.  

Røyset er født med spinal muskelatrofi og 
trenger hjelp til alt. Han forteller til Muskelnytt 
at for ham handlet det ikke om å få orgasme, 
men om å få oppleve intimitet. I Danmark fikk 
han møte en profesjonell eskorte som var 
spesialisert på mennesker med funksjons-

Av Astrid Renland 

30



hemming. Han uttaler til Muskelnytt at møtet 
fikk ham til å føle seg som et menneske. 

Blant mennesker med funksjonshemming finner 
man selvsagt både dem støtter forbudet og dem 
som er imot. I samme nummer av Muskelnytt 
uttaler interessepolitisk talsperson for Forening 
for muskelsyke seg om Røyset sexkjøp, og sier at 
noe har gått galt når Røyset tror at eneste 
mulighet til intimitet er å «kjøpe en prostituert». 
Kanskje er det her debatten strander, i oppfat-
ningen om at Røyset som er avhengig av hjelp til 
alt, «kjøper seg en prostituert», Han kjøper altså 
en passiv kropp han kan bruke, og ikke tilgang til 
profesjonell assistanse for å leve ut egen 
seks ualitet. Synet på sexarbeideren som offer 
og ikke autonom og handlende agent, bidrar til  
å legge lokk på debatten. 

STEREOTYPT KUNDENARRATIV 
I debatten i forkant av forbudet drøftet man ikke 
ulike grupper av kunder. Sexkjøpere var ekle 
griser og horekunder. Dermed ble det heller 
ikke en debatt om at noens sexkjøp kunne være 
mer legitimt, påpekte jusprofessor em. Aslak 
Syse, i en reportasje om mennesker med 
funksjonsnedsettelse og sexkjøp i Aftenposten 
A-magasinet (20. august 2015). 

Syse har blant annet jobbet med funksjons-
hemmedes rettsstilling. 

«De som ikke klarer å få tilgang på seksualitet 
uten å betale for det, er dermed stengt ute.  
De har ikke lenger tilgang på sex på lovlig vis, 
men risikerer i stedet strafferettslig forfølgelse. 
Det er en sideeffekt av en lov som er så generelt 
virkende», sa Syse den gang til Aftenposten.  

På et arbeidsseminar og samarbeidsmøte 
mellom europeiske fagforeninger og sex-
arbeiderorganisasjoner i Berlin på midten av 
2000-tallet, snakket jeg med en sexarbeider 
som hadde kundegruppen sin på hospice. Hun 
hadde spesialisert seg på å jobbe med døende 
mennesker. Det var en jobb hun fant meningsfull 

og interessant. Hun fortalte at i møte med 
kundene opplevde hun at det ikke var seksuell 
tilfredstillelse, men behovet for og ønske  
om tilgang til intimitet og det å kunne ha 
kropps lig nærhet til et annet menneske som  
som var kundens behov. 

Før 2009 var det ikke uvanlig at ansatte på 
institusjoner eller personlige assistenter bisto 
sine klienter med hjelp til å komme i kontakt 
med sexarbeidere. Og det er fortsatt sexarbei-
dere som har kunder med funksjonsnedsettelse. 
Hege Grostad fortalte til ovennevnte sak i 
A-magasinet, at hun i sin tid som sexarbeider 
hadde en fast kunde med muskelsykdommen 
ALS. Han var hennes kunde så lenge det var 
mulig. 

Tematikken er også håndtert på kulturscenen, 
deriblant i forestillingen «Det stykke natt» i regi 
av Kompani Camping i 2011. Forestillingen 
tematiserte kjøpere og selgere av seksuelle 
tjenester, og blant kjøperne var Stian. En ung 
mann lenket til rullestol og avhengig av hjelp til 
sex. Men det utløste ingen debatt om kunde-
mangfold. I sex kjøperdiskursen inngår som kjent 
ikke bare kjønnsmaktanalyser, men også stigma 
og kundestereotypier. 

ESKORTEBYRÅER 
Det er ikke bare i Danmark at eskortert har 
spesialisert seg på å jobbe med kunder med 
funksjonsnedsettelse. Internasjonalt finner man 
både eskortebyråer og spesielle organisasjoner, 
som jobber med kontaktformidling mellom 
sexarbeidere og mennesker med funksjons-
nedsettelser. Deriblant TLC Trust i UK, som er 
en støtte- og datingorganisasjon for og drevet av 
mennesker med funksjonsnedsettelser. 

I Sydney har organisasjonen Touching Base 
siden 2000 drevet eskortebyrå for mennesker 
med funksjonsnedsettelser. I Norge stiftet vi 
bekjentskap med organisasjonen da dokument-
aren ”Scarlet Road” ble vist og debattert på 
BIFF, den internasjonale filmfestivalen i Bergen i 
2012.  

Dokumentaren handler om den australske 
sexarbeideren Rachel Wotton som har spesiali-
sert seg på kunder med funksjonsnedsettelser. 
Wotton jobber i Sydney, New South Wales, og 
hun er medlem av den australske sexarbeider-
organisasjonen Scarlet Alliance og var med på å 
etablere Touching Base. I dokumentaren møter 
vi et utvalg av Wottons kunder og deres 

 ”Synet på sexarbeideren 
som offer og ikke autonom 
og handlende agent, bidrar 
til å legge lokk på debatten.”
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pårørende samtidig som dokumentaren belyser 
og drøfter viktige problemstillinger knyttet til 
stigma både relatert til seksuell helse og 
rettigheter for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevner og sexarbeideres rettigheter.  

Rachel Wotton var selv i Bergen og deltok i 
panelsamtale med journalist Charlotte Myr-
bråten, Ap-politiker Jette Christensen, forsker 
Synnøve Økland Jahnsen, og sexarbeider og 
Rose Alliance-leder Pye Jacobssen.  

FORBUD, STIGMA OG SEKSUALITET 
Wottons kunder er menn, men Touching 
Base-brukerne er av alle kjønn.  I de tilløpene til 
debatt som har vært i Norge, har det alltid 
handlet om funksjonshemmede menns seksuelle 
behov. Det er kanskje symptomatisk for debat-
ten. Den skjer innenfor rammene av den 
etablerte prostitusjonsdiskursen; sexselger er 
heterofil cis-kvinne og kunden er heterofil 
cis-mann. 

Så kan man spørre seg hva kvinner med funk-
sjonsnedsettelse gjør. Har ikke de seksualitet? 
For når det gjelder cis-kvinner med funksjons-
nedsettelser og deres behov for intimitet, 
kroppslig nærhet og seksualitet, er det taust. 

Debatten er i tillegg ekstremt heteronormativ. 
Man snakker ikke om hvordan mennesker med 
funksjonsnedsettelse blant lhbt-befolkningen 
tilrettelegger eller får tilrettelagt muligheten for 
den gode seksualiteten. 

På den andre siden kan man si at det er et 
underkommunisert tema at blant sexarbeidere 
finner man også mennesker med funksjonsned-
settelse. 

Forbud og stigma hindrer debatt. Ikke bare fordi 
mange vil vegre seg for å ta debatten offentlig i 
redsel for å inkriminere seg selv. Det er ikke 
mange som ville ha gjort som Ola Schrøder 
Røyset, nemlig gi sexkjøpslovbrytere et ansikt. 
Det er heller ikke mange mennesker som har 

erfaring med sexarbeid, som deltar i debatten 
fordi de naturlig nok ikke orker belastningen det 
vil være å oute seg som sexselger. Sist, men ikke 
minst er politikkutformingen i feltet enøyd og 
redusert til det politikere til enhver tid tenker er 
problematisk med sex arbeid. Det stimulerer 
hverken til debatt mangfold eller kunnskapshe-
ving på former for sexarbeid. 

Kriminalisering og stigma bør ikke være et 
hinder for debatt. Seksuell helse og rettigheter, 
og mulighetene for å leve ut den gode seksual-
iteten, er ikke justissektorens, men helsemyndig-
hetenes eiendom og ansvar.  

Albertine inviterer herved til debatt. 

Fakta: 

Touching Base Inc. 
Touching Base ble etablert i Sydney, Australia i 2000, og er en veldedig 
organisasjon som fasiliterer kontakt mellom mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og sexarbeidere.  Organisasjonen jobber for å styrke 
samarbeidet mellom interesseorganisasjoner for funksjonshemming og 
sexarbeiderorganisasjoner, inkludert å øke den faglige og offentlige 
bevisstheten om sexindustriens tjenester for mennesker med funksjons-
hemming. Touching Base tilbyr både kunder (av alle kjønn) og sexarbeidere 
praktisk veiledning. I tillegg tilbys sistnevnte kompetansehevende 
opplæring og kurs som er tilpasset funksjonshemming.  
Kilde: www.touchingbase.org

Scarlet Road 
Scarlet Road er en dokumentar fra 2011 om den australske sexarbeideren 
Rachel Wotton som jobber spesielt med kunder med nedsatte funksjons-
evner. Wotton jobber i Sydney, er medlem av den australske sexarbeider-
organisasjonen Scarlet Alliance, og var med på å etablere Touching Base. I 
dokumentaren møter vi et utvalg av Wottons kunder og deres pårørende 
samtidig som filmen belyser og drøfter viktige problemstillinger knyttet til 
stigma relatert til seksuell helse og rettigheter for mennesker med 
nedsatte funksjonsevner. Dokumentaren er regissert av Catherine Scott  
og produsert av Pat Fiske for Paradigm Pictures, og hadde premiere på 
Sydney Film Festival 11. juni 2011. 
Kilde: www.wikipedia.org/wiki/Scarlet_Road#Selected_screenings

TLC Trust
TLC Trust er en gren av The Outsiders Trust og er en støtte- og datingklubb 
drevet av og for mennesker med funksjonshemminger. TLC fasiliterer 
kontakt mellom brukergruppen og sexarbeidere, og andre som jobber 
innenfor feltet seksualitet og intimitet , som tantrisk sex og sexologiske 
kroppsarbeidere. Tjenesten betales av kunden. Tanken bak TLC er at 
profesjonelle seksuelle assistenter kan være et middel for å lære om 
hvordan håndtere egen seksualitet, men også sikre at mennesker med 
funksjonsnedsettelser får mulighet til å ha et seksuelt liv. 
Kilde: https://tlc-trust.org.uk/about-us/

Så kan man spørre seg  
hva kvinner med funksjons
nedsettelse gjør. Har ikke  
de seksualitet? 
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Av Andrés Lekanger, styreleder i Chemfriendly Norge

Sex, 
drugs 
& skeive 
subkulturer

En regnfull høstdag midt  
under pandemien samlet 
Chemfriendly en knippe folk 
for å diskutere fenomenet 
chemsex og hvordan man skal 
forstå det. Er det en særegen 
form for homokultur, eller er 
det plain praksis å ha sex rusa?
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– Chemsex er som et dragshow, sier Kristian 
Møller, postdokstipendiat ved IT Universitetet i 
København. 

– Du har lokalene, scenen, belysningen og 
lydanlegget. Rus, dvs. alkohol, serveres i baren, 
mens drag queens opptrer for publikum. 
Førstnevnte er i seg selv skeive symboler, 
gjenkjennbare fra skeiv historie. Mange skeive 
utelivsgjester har vært ute på byen et sted der 
drag queens har opptrådt. Drag queens hyller, 
parodierer og utfordrer kjønnsroller, og 
humoren er ofte seksualisert. 

Ifølge Møller spiller seksuelle symboler og 
uttrykk en viktig rolle på arenaer der skeive 
menn sosialiserer, og er et kjennetegn på den 
viktige rolle seksualiteten spiller i hvordan vi 
danner fellesskap med hverandre.  

Publikum utgjør også et viktig element i et 
dragshow. Selv om vi ofte ler fordi det vi ser er 
morsomt, ler vi også, eller roper av glede og 
entusiasme, for å bidra til å skape en stemning.
Når Møller sier at sexfester der skeive menn 
blander rus og sex kan sammenlignes med et 
drag show, har han i tankene de ulike elementer 
som kommer sammen under et dragshow for å 
skape en opplevelse. Dragshow er ikke bare et 
show, men også følelser. Følelser av samhold, 
og identitet; at vi har noe til felles. 

På samme måte har alle elementene i en 
chemsex-setting en intern logikk. Du har 
lokalene, belysningen og lydanlegget. Porno-
filmene som spilles fra diverse skjermer, og 
sjekke-appene som tas frem i ny og ne for å se 
om det er noen spennende menn i nærheten. 
Ulike illegale rusmidler er nøye valgt ut for å 

bidra hver på sin måte, gjennom de særegne 
rusopplevelsene de gir. Noe som bidrar til å 
intensivere seksuell, men også sosial nytelse. 
Sexleketøy og lær- og annet fetisj-utstyr, ofte 
med kjente merkevarenavn, kan være symboler, 
gjenkjennbare fra skeiv historie.

– Alt dette, forteller Møller, kommer sammen 
for å skape en stemning og felles identiteter, og 
for å maksimere nytelsen og den gode følelsen. 

Rusforskning er dypt forankret i epidemiologisk 
og behandlingsforskning. De fleste forbinder 
derfor ikke dragshow med sexfester der menn 
som har sex med menn inntar illegale rusmidler 
for å ha sex sammen, slik Møller gjør. Sex og rus 
bringer gjerne tankene inn på overdoser, 
seksuelt overførbare infeksjoner og overgrep. 

Men for Møller var det ikke helse og skader 
som var målet for forskningen, men kulturen. 
Det er det visuelle og den performative siden 
ved chemsex han er opptatt av. 

For å forstå chemsex må man også forstå 
kulturen fenomenet inngår i. 

HØY OG KÅT
Jørn Kløvfjell Mjelva har påpekt hvordan sex og 
rus har vært vanlig i ulike kulturer til ulike tider 
og at de fleste har erfaring med å bruke rus i 
forbindelse med sex, som oftest alkohol. Han 
kritiserer det å bruke chemsex for å beskrive 
alle former der det blandes illegal rus med sex. 

– Chemsex er et særegent fenomen blant 
skeive menn, med en særegen historie, sær-
egne praksiser og risikoer knyttet til seg, sier 
Mjelva. 
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Han viser til andre kulturelle omstendigheter 
der det blandes ulovlige rusmidler og sex.  
I miljøer der det inntas psykedeliske rusmidler 
kan disse for eksempel ha en seremoniell rolle, 
og sees som en forlengelse av tantrisk sex. 
Dette er ikke ulikt Møllers observasjoner av 
digital chemsex, der enkelte av deltakerne 
kringkastet slamming av metamfetamin i det 
som kunne forstås som ritualiserte former.

De samme rusmidlene skeive menn bruker kan 
anvendes i andre sammenheng sammen med 
sex. Samtidig bruker de heterofile deltakerne 
egne begreper og identiteter rundt praksisen.  

Eirik Amundsen forteller at ofte når han 
foreleser om chemsex, er en av de viktigste 
tilbakemeldingene at dette skjer også blant 
heterofile. Den første norske studien på 
chemsex, «Chemsex blant menn – en spørre-
undersøkelse» (2018), inkluderer også menn 
som har sex med kvinner og gir sammenlig-
ningsgrunnlag. I den norske studien var for 
eksempel kokain mye mer vanlig blant menn 
som har sex med kvinner, enn blant menn som 
har sex med menn.

EN AV FLERE RUS- OG SEXKULTURER
Chemfriendly Norge har fått bekymrings-
meldinger fra flere menn som har sex med 
menn som driver med chemsex og som 
opplever utfordringer knyttet til avhengighet. 
Tilbakemeldingen deres er at det finnes 
manglende kunnskap om rehabiliterende tiltak 
rundt chemsex og rusmidlene knyttet til 
praksisen, samt om skeiv seksualitet. En del av 
det vi ønsker å belyse er chemsex som et 
særegent skeivt fenomen. Fordi det å forstå 
hva chemsex betyr for den enkelte skeive 

bruker, vil være viktig for å kunne gi brukerne 
hjelpen de trenger.

Det er ikke dermed sagt at andre kulturer rundt 
rus og sex er mindre viktig. 

I samtale med sexarbeidere opplever vi at 
skeive mannlige sexarbeidere som deltar på 
chemsex, fester rekreasjonelt og har andre 
behov for rusopplysning enn for eksempel 
heterofile menn som selger sex til menn. Disse 
forteller oss at de gjerne ser på rekreasjonelle 
rusmidler først og fremst som en arbeidsrisiko. 
Andre sexarbeidere bruker sentralstimuleren-
de for å yte i arbeide sitt, slik stimulanter 
brukes i andre arbeiderklasseyrker for å 
fremme prestasjon.

En anonym kvinnelig Chemfriendly-aktivist 
skrev en artikkel for oss om kvinner som 
blander sex og illegal rus rekreasjonelt. Det er 
interessant hvordan kvinnene hun pratet med 
oppgir de samme grunnene for å blande sex og 
rus, som skeive menn gir. 

Mjelva etterlyser mer nysgjerrighet på å forstå 
disse andre sex- og ruskulturene, hvilke 
begreper de bruker og hvordan de forstår 
praksisene sine. Han advarer mot at det lages 
to kategorier, «chemsex» og all annen «rus og 
sex», men at man i stedet prøver å identifisere 
de andre subkulturelle praksisene med å 
blande rus og sex. 

LIVSSTILSNYTERE 
Så hva gjør chemsex til et særegent sub-
kulturelt fenomen blant skeive menn?
Fest har alltid spilt en sentral rolle i moderne 
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skeiv vestlig kultur, og mye av den politiske 
organiseringen og skeive fellesskapsbyggingen 
har foregått på utesteder og fester. At man har 
blandet ulovlige rusmidler med sex er heller 
ikke nytt. Tidligere dro skeive på offentlige 
fester ute på byen, for å danse mens de ruset 
seg på illegale rusmidler. Der kunne de tilfeldig-
vis sjekke opp noen som de dro hjem med og 
hadde sex med. Dette foregår selvsagt frem-
deles, men det nye med chemsex er hvordan 
Internett og etter hvert sjekke-apper gjorde at 
man kunne organisere sexfester med ulovlige 
rusmidler, og der man kunne hoppe over 
festingen ute på byen.

Andre særegne trekk ved skeive menns 
chemsex-kultur er vår historiske erfaring med 
homofobi og med hiv. Sistnevnte utgjorde på 
1980- og starten av 1990-tallet en eksistensiell 
trussel for mange skeive fellesskap, som så 
mannlige medlemmer dø av aids i hopetall. I 
tillegg ga hiv-epidemien næring til homofobe 
krefter som fikk en bekreftelse på at homosex 
er galt, og den homoseksuelle mannen ble det 
kulturelle symbolet på samfunnsfiendtlig 
promiskuitet. David Stuart mener dette har 
skapt et stigma rundt sex mellom menn, noe 
skeive menn skal ha internalisert. I henhold til 
denne forklaringen brukes illegale rusmidler 
under sex for å kunne slippe unna den inter-
naliserte homofobien. 

 BEGREPETS OPPRINNELSE 
– Det er et evig problem å prøve å få verden, i 
all dens kompleksitet, til å passe inn i kategorier 
som er nyttige avhengig av hvilke formål 
begrepene skal brukes til, forteller Mjelva. 

Chemsex som begrep ble popularisert etter 
lanseringen av Vice-dokumentaren (Gogarty & 
Fairman) i 2015. Det var David Stuart som 
lanserte begrepet. Han arbeider på den 
seksuelle helseklinikken 56 Dean Street i 
London. Stuart har selv fortid som chem-
sex-deltaker og hevder begreper oppsto i 
miljøene han deltok i. Kritikken mot begrepet 
er at det er et helsefaglig begrep som ble 
lansert for å problematisere risikoene knyttet 
til praksisen, med mål om å få mobilisert 
offentlige midler og helsearbeidere til å jobbe 
helsefremmende med mannlige skeive chem-
sex-deltakere. 

– Denne strategien har vært en suksess, 
forteller Møller. Det var spesielt koblingen til 
risiko for hivsmitte som fikk politikere flere 

steder til å ta tematikken på alvor.

Men Møller ber oss også spørre oss selv: Når vi 
definerer noen problemer, behov og mål-
grupper, hvilke andre grupper og behov er det 
vi da kanskje ikke ser?

NYTELSE OG RISIKO
Et av fordelene med rusmidler er at de kan øke 
smerteterskelen og utholdenheten til brukerne, 
samt gjøre det lettere å gi slipp på hemninger. 
Dette kan lede til at sexen varer i mange timer, 
noen ganger flere dager. Sammen med seksuel-
le praksiser som fisting øker dette derimot 
risiko for sårdannelser. Sex med mange 
partnere, sex uten kondom og med deling av 
brukerutstyr, øker videre risiko for infeksjon av 
for eksempel hiv og hepatitt C. Noen studier 
viser også at det er større sannsynlighet for at 
chemsex-deltakere bytter sex mot rusmidler 
eller penger, sammenlignet med ikke-rusbruke-
re. Overdoser, typisk forbundet med GHB, øker 
risikoen for å bli utsatt for overgrep, og utfor-
dringer rundt samtykke når man er rusa er en 
problemstilling som går igjen blant chemsex- 
deltakere. Deltakerne i den norske studien om 
chemsex rapporterte om større psykiske 
helseplager enn deltakerne som ikke praktiser-
te chemsex, noe som går igjen i flere studier. 
Noen chemsex-deltakere rapporterer prob-
lemer med å opprettholde jobb og sosiale 
relasjoner, samt kognitive utfordringer.  
Chemsex er også forbundet med risiko for 
avhengighetsproblematikk. 

Aliraza Javaid viser til at en høy andel chemsex- 
deltakere har opplevd å bli voldtatt eller 
presset til å utføre seksuelle handlinger mot sin 
vilje. Han går så langt som å mene at det er en 
favorisering av giftig maskulinitet i chemsex- 
miljøer, der feminitet blir sett på som under-
ordnet, og at det oppfattes som akseptert at 
den passive blir dratt nytte av. Javaid mener 
voldtekt i chemsex-miljøer kan sees på som et 
uttrykk for hypermaskulinitet, og at chemsex -
deltakere som sliter finner lite støtte hos andre 
deltakere. 

CHEMSEX, SLAMSEX OG WIRED PLAY
Skal vi da forstå chemsex som en helse-
utfordring (et problem), helsefremmende, eller 
som et subkulturelt fenomen?

– For skeive menn som blander sex og illegale 
rusmidler er chemsex bare et av flere begreper 
som beskriver praksisen, forteller Møller. 
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«Wired play», «High`n Horny» og «Chill out» er 
andre begreper som benyttes, og som også gir 
ulike konnotasjoner. «Clouds» er et begrep som 
hinter til røyking av crystal metamfetamin, 
mens «slamsex» hinter til slamming, som er 
homo for injisering. 

– Dette viser at fenomenet betyr litt forskjellige 
ting for forskjellige personer ulike steder i 
verden, sier Møller. Lek («wired play») og 
avslapning («chill out») gir for eksempel ulike 
assosiasjoner og kanskje også ulike forventin-
ger. 

Det er også godt dokumentert at riktig informa-
sjon og brukerutstyr gjør rusbrukere i stand til 
å iverksette risikoreduserende tiltak, også 
under ruspåvirkning. 

Det er heller ikke alle som forteller om proble-
mer knyttet til chemsex. Mange chemsex- 
deltakere bruker bevisst illegale rusmidler for å 
oppnå mer utholdenhet, gi slipp på hemninger 
og utforske grensene sine, og for å maksimere 
nytelse, sosial så vel som seksuell. 

Som en kommentar til Javaid kan man peke på 
hvordan mange chemsex-deltakere bruker 
chemsex som en kilde til å frigjøre seg fra 
normative kjønnsroller, og for å bryte med 
samfunnets binære forståelse av kjønn. 

Styremedlem i Chemfriendly Norge, Aleksan-
der Sørlie mener at kulturen bør defineres av 
deltakerne selv, ikke av helsevesenet. I debat-
ten påpeker han at mange av risikoene vil være 
like for ulike rusmidler. Amundsen på sin side 
mener at med en for bred definisjon av hvilke 
rusmidler som skal inngå i begrepet, risikerer 
man at nyanser mellom ulike rusmidlers 
risikofaktorer forsvinner. 

Sørlie problematiserer videre at det vil være er 
et problem om chemsex-deltakere ikke får 
hjelp av helsevesenet, fordi rusmidlene de 
blander med sex, ikke faller inn under helse-
personellets definisjon. For eksempel kan bruk 
av amfetamin også knyttes til sex uten kondom, 
selv om helseforskning på chemsex ofte er 
opptatt av sammenhengen mellom metamfeta-
min og kondomfri sex. Sørlie mener helse-
personell bør spørre pasienten «hva betyr 
chemsex for deg?», men at risikofaktor også bør 
ha noe å si for definisjonen.
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BRYTER MED HOMONORMATIVITETEN 
Å snakke om skadereduksjon er ikke et sjekketriks i homo-
miljøer. Tvert imot oppleves hiv, promiskuøs sex, sexsalg og 
chemsex som en trussel for mange skeive som kjemper for 
at skeives livsstil også skal handle om hus, hjem, barn og 
bikkje.  

Hiv-epidemien skapte et normalitetspress innenfor vestlige 
skeive miljøer, som byttet ut fri sex som ideal med kampen 
for ekteskap og for å få lov til å «være som alle andre». 
Monogami-normen snek seg inn også i det hiv-forebyggende 
arbeidet, og helsearbeidere pushet monogamiet sammen 
med kondomer. Monogamiet ble også fremstilt som den 
tryggere rammen for kondomløs sex, fremfor andre skade-
forebyggende praksiser for sex uten kondom. 

GAY TRAUMA
En måte å beskytte seg mot den trusselen noen tenker at 
chemsex-deltakeren utgjør mot den respektable homsen, 
kan kanskje være ideen om «Gay Trauma»? Dette var et 
gjentakende tema på debatten 28. oktober. Ideen er at når 
skeive menn ruser seg (eller begår annen risikoatferd), 
skyldes dette traumer fra å være en seksuell minoritet i en 

heteronormativ verden. 

Kristian Møller kritiserer forestillingen om gay trauma for å 
ligge som et teppe over all forskning og arbeid på chemsex. 
Eirik Amundsen peker på at ideen om gay trauma får 
innvirkning på hypoteser man lager om chemsex. Dermed 
tar media og forskere det for gitt at chemsex må være 
skadelig. Skal man deretter finne ut hvorfor chemsex er 
skadelig, ser vi videre etter faktorer vi rømmer fra.  
Amundsen påpeker at det ikke finnes noe hold i forskningen 
på at rusbruk blant skeive skyldes gay trauma. 

Fordommen om at noe må være galt med mennesker som 
inntar ulovlige rusmidler rammer derimot ikke kun menn 
som har sex med menn. Jørn Kløvfjell Mjelva påpeker at 
også heterofile rusbrukere rammes av forforståelser om at 
siden narkotika er forbudt, må rusmidlene også være 
iboende umoralske og skadelige. Dermed tenker mange 
videre at det være noe galt med dem som bruker disse. Noe 
i brukerne må være ødelagt, og grunnen til at de tyr til illegal 
rus må være at de rømmer fra noe.

Om man ønsker å slippe unna litt av stigmaet, forteller 
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Aleksander Sørlie at den eneste måten man kan snakke om 
ulovlige rusbruk på, samtidig er å si at man hadde ikke noe 
valg annet enn å ruse seg. Fordi man er skadet og trengte å 
flykte. Den eneste gyldige brukerstemmen er den som er i 
tråd med det kriminaliserte regimet. Kun den angrende 
synder, den som sluttet med rus, slipper til uten sosiale og 
juridiske konsekvenser. Dermed går vi glipp av skadefore-
byggende råd fra de som faktisk håndterer rusbruken sin. 

CHEMFRIENDLY ER PRAKTIKERE
Chemfriendly Norge skal være brukerstemmen som repre-
senterer skeive og sexarbeidere som ruser seg illegalt. 
Normalitetspresset fra den skeive bevegelsen – presset om 
at vi skeive skal være som alle andre – skaper noe av 
grunnlaget for chemsex. En vanlig oppgitt motivasjon for  
å delta i chemsex er at i chemsex kan brukerne være seg 
selv. Stigma rundt illegal rusbruk isolerer ytterligere våre 
brukere. Et viktig mål for Chemfriendly Norge blir derfor at 
den enkelte selv skal få definere hva chemsex betyr for hin.

Som praktikere som arbeider med sosialt hjelpearbeid 
forstår vi chemsex i alle dens fasetter – som en helseutfor-
dring og som helsefremmende, som et arbeidsredskap i 

sexarbeid eller som en risikofaktor ved sex-
arbeid. Og som identitetsskapende subkulturell 
praksis, eller bare et sted å  
rømme til.

FAKTA

Debatt 
Den 28. oktober 2020 inviterte Chemfriendly 
Norge og Foreningen Tryggere Ruspolitikk til 
debatt på Elsker «Chemsex: homokultur eller 
simpelthen rus og sex?».  Paneldeltakerne var 
Kristian Møller, postdoc ved IT Universitetet i 
København, Aleksander Sørlie, sykepleier og 
styremedlem i Chemfriendly, Eirik Aamund-
sen, lege og Ph.d.-stipendiat som forsker på 
chemsex blant skeive menn og medforfatter 
av Chemsex blant menn – en spørreundersøkel-
se (2018), Jørn Kløvfjell Mjelva, filosof og ansatt 
hos FTR, som også har skrevet artikkelen «Sex 
og rus» for FTRs Rusopplysningen.no, mens 
leder i Skeiv Ungdom, Odd Thomassen var 
ordstyrer. 

Rusmidler definerer praksis
Kun rusmidlene metamfetamin, mefedron og 
GHB (gammahydroksybutyrat) tilhører 
definisjonen chemsex, ifølge Stuart. Fordi 
disse visstnok har særegne rusegenskaper og 
risikoer knyttet til seg. Andre rusmidler 
blandes riktignok også med sex, men disse er 
bare komplementære, forteller Stuart.  
Ikke alle chemsex-deltakere bruker et eller 
flere av disse stoffene, men andre rusmidlene 
når de har sex. Medlemmer i Chemfriendly 
kan oppleve seg ekskludert av Stuarts trange 
definisjon.

Hvilke rusmidler som er typisk brukt i 
chemsex- miljøer varierer også avhengig av 
geografisk område. I Amsterdam og Paris er 
for eksempel antallet som injiserer rusmidlet 
3mmc fremfor crystal metamfetamin, økende. 
Dette kom frem på European Chemsex 
Forum, 14.–16. november 2019, en internasjonal 
konferanse arrangert av International HIV 
Partnerships (IHP) som samler ulike aktører 
som arbeider for å forebygge skadelig 
chemsex-praksis. 

Norsk undersøkelse 
Chemsex blant menn – en spørreundersøkelse 
(2018) er den første norske studien på  
chemsex, og Eirik Amundsen er en av forsker-
ne bak studien. Denne studien inkluderte også 
rusmidlene ketamin og kokain. 
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SEX, USEX 
OG ANNEN SEX
Av Sexarbeider 

Prostitusjonen. Man skrus over på passiv, 
slipper egentlig ikke den andre personen inn til 
seg, kroppen som en blokade i seg selv. Man lar 
den andre personen gjøre sine ting, kjemper 
ikke imot, men lar det gli forbi langs utkantene 
av seg selv. Man kjenner, men tar ikke følelsene 
innover seg, man stenger ute kroppen og 
forsvinner til side.

Voldtekten. Man kjemper imot, forsøker fysisk å 
få den andre vekk, med armene, beina, men 
man blir holdt nede og trenges inn i, fortsatt 
kjemper man, følelsene ligger utenpå, trampes 
ned av overgriperen som presser seg på og inn 
og møter deg med alle dine følelser som blir 
skjøvet vekk fordi han tar plass i deg, stanger på 
mot din motstand og stjeler deg for hvert slag i 
deg.

Sexen. Sexen der du søker mot ham, brenner 
etter ham, higer, og han møter deg, utfyller deg, 
føler dine behov og lengsel, og dere stiger og 
synker mot klimaks. Sexen hvor dere går 
hverandre i møte, gir og tar og kroppene møtes 
i synkroni. Hvor du gir ham din energi og han din 
og til sammen skaper dere et fyrverkeri.

Den andre sexen. Sexen du har for tenningen 
skyld, ikke forelskelsen eller den helt store 
kjærligheten, men likevel driften etter å bli 
tilfredsstilt og komme mot klimaks. Den sexen 
som styres av hva kroppen din og begjæret ditt 
higer etter, men som ikke nødvendigvis stikker 
så mye dypere enn det.

Jeg har selv opplevd alt dette. Og hvordan de 
vanskelige seksuelle erfaringene, som egentlig 
ikke er sex, men noe annet, vanskeliggjør den 
reelle sexen. Som at overgrep kan føre til at 
man inntar en sexsalgsholdning under sex, for å 
slippe å få følelsen av overgrep, selv om det 
ikke er det. At prostitusjon kan føre til at man 

fortsetter å ha sex som prostitusjon selv om det 
ikke er penger involvert, fordi man er vant til 
det, det er det kroppen og hodet kjenner og vil 
vende tilbake til. At man setter seg i situasjoner 
som ligner prostitusjon, (kjappe møter med 
forskjellige fremmede, for eksempel) fordi man 
ikke orker å involvere seg følelsesmessig, og det 
er det opplegget man har lært «funker», og man 
klarer ikke relatere seg til noe annet.

Så plutselig møter du drømmemannen, blir 
kjempeforelsket og er klar som bare det, men 
når dere omsider kommer til senga, ender det 
opp i total angst. Du vil ha ham, du vil ha sex, 
men det fungerer ikke. Du vil at han skal kaste 
seg over deg og ta deg, men når han gjør det, 
stopper det opp, du blir stiv som en stokk, 
voldtektsalarmen blinker i deg, selv om det var 
du som ba han gjøre det. Hva gjør man? Man 
glir over i prostitusjons-mindset, man vil ikke 
ødelegge stemningen, og man prøver å late som 
om alt er bra og fortsette. Man stenger ute 
følelsene, fordi det blir for vanskelig, og går over 
i en modus som stenger ute istedenfor å slippe 
inn og lære å kjenne, for å beskytte seg selv.

Å ha erfaring fra overgrep og, eller sexsalg, uten 
at det skal sidestilles på noen måte, kan være 
en vanskelig affære hvis eller når man ønsker å 
gå videre med seksual livet sitt å ha «vanlig» sex 
og sex med kjærlighet.

Jeg sa en gang, ettersom jeg ikke opplevde så 
mye seksuelle problemer i begynnelsen som 
sexarbeider, at jeg håpet å ikke sitte som 
bestemor med traumer av det jeg bedrev i 
ungdommen, for siden jeg ikke hadde så mye 
problemer med det da, lurte jeg på om proble-
mene kom til å komme over meg senere i livet. 
Og det gjorde de. Og jeg er langt fra bestemor 
enda.
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Drapene i Atlanta 16. mars i fjor reiste en debatt om sexarbeid, 
rasisme og sexisme. Det er en debatt vi også må ta i Norge. 

Av Astrid Renland 

Stigma, 
sexisme 
og rasisme 

Tirsdag 16. mars 2021 skjøt og drepte en ung 
mann åtte personer (CNN 17. mars 2021). Seks av 
de drepte var kvinner med asiatisk bakgrunn, 
som jobbet eller oppholdt seg på et av de tre 
massasjeinstituttene drapsmannen raidet. Ifølge 
politiets uttalelser til media har 21-åringen 
forklart at han hadde en dårlig dag, og at han 
gikk i behandling for sexavhengighet. 

Ifølge politiet var det ikke grunnlag for å hevde 
at sexavhengigheten var motivet for drapene. 
De hevdet at de ikke visste om kvinnene som 
ble drept jobbet som sexarbeidere eller ikke, og 
de ville derfor unngå alle former for «blaming og 
shaming» av ofrene (npr.org 16. mars 2021).

Noen har tolket drapene i Atlanta som uttrykk 
for rasismen mot asia-amerikanere. Flere 
amerikanske medier har formidlet om økt vold 
mot asia-amerikanere etter at den forrige 
presidenten, Donald Trump, omtalte Covid-19 
som «kina-viruset».  

Et annet tema har vært sexismen. Politiets 
uttalelse om at de ikke ville anklage ofrene, har 
sparket i gang en debatt om hvordan rasisme, 

sexisme og stereotyping av asia-amerikanske 
kvinner speiler stigmatiserende holdninger mot 
sexarbeidere. 

Saken handler ikke om hvorvidt de jobbet eller 
identifiserte seg som sexarbeidere, skriver den 
amerikanske organisasjonen Red Canary Song 
på nettstedet sitt. Som arbeidere på massasje-
institutt ble de utsatt for den typen seksualisert 
vold som stammer fra hatet mot sexarbeidere, 
asiatiske kvinner, migranter og arbeiderklassen, 
og som gjør at gruppene oppleves som fritt vilt, 
også for politiet. 

I kjølvannet av saken ble det en debatt om 
rasisme mot mennesker med bakgrunn fra 
Sørøst-Asia i Norge. Flere unge mennesker har 
gått ut i media og berettet om hvordan de har 
opplevd rasisme både i form av morsomheter og 
hatmeldinger. Det meldes også om at det har økt 
under pandemien. 

Men det er en gruppe som har vært stille i 
debatten, og det er kvinnelige migranter fra land 
i Sørøst-Asia som har migrert via ekteskap.  
I Norge gjelder det blant annet migranter fra 
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Filippinene og Thailand. De inngår i det Statis-
tisk sentralbyrå betegner som eksogame 
ekteskap, som vil si at de gifter seg med partner 
med annen landbakgrunn enn dem selv. De har 
inngått ekteskap med norske menn. Det er 
kvinnedominerte innvandrergrupper, som faller 
utenfor radaren i myndighetenes mangfolds-
arbeid, og i alle fall når det gjelder thailandske 
innvandrere til Norge, er de i stor grad overlatt 
til seg selv. 

Gruppene har samtidig hatt en sentral plass i 
offentlige debatter om kjønnsmakt og likestilling. 
Av kvinnebevegelsen har de vært beskrevet 
som passive «postordrefruer» eller «sexslaver» 
for norske menn. Mange norske menn har på sin 
side hevdet at de søker partner i land der 
feminismen ikke har kommet så langt som i 
Norge, og skapt et bilde av kvinner fra Filippine-
ne og Thailand som enten tjenestevillige 
sexselgere eller koner som vet å behage sin 

mann. Det stemmer selvsagt ikke, migrasjon 
krever både mot og ressurser. Men forestilling-
ene er med på å skape holdninger i samfunnet 
til både den filippinske og thailandske migrant-
populasjonen i Norge.

Det er selvsagt flere grupper som rammes av at 
rasisme krysses med sexisme. Anti-innvandrer-
grupper selger sitt rasistiske budskap ved å 
hevde at de vil beskytte norske kvinner mot 
voldtekt. Ergo sies det at innvandrermenn med 
muslimsk bakgrunn er mer tilbøyelige til å voldta 
enn menn tilhørende den hvite norske majorite-
ten. Samfunnets holdninger til kvinnelige migran-
ter fra Nigeria som jobbet i gateprostitusjonen, 
førte ikke bare til politisk flertall for sexkjøpslo-
ven, men også til at alle unge svarte kvinner ble 
antatt å være på jobb når de vandret nedover 
Karl Johan i de dager. Da undertegnede jobbet 
med et prosjekt som inkluderte den grense-
kryssende prostitusjonen fra Russland til 

Illustrasjon: Lene Åsberg / 
frufleur (instagram)
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Finnmark, ble jeg fortalt at småjenter ble kledd 
ut som «russiske horer» til det årlige karnevalet i 
barnehagen. Om det medfører riktighet vet jeg 
ikke, men historien forteller uansett noe om 
bildene som ble skapt om de kvinnelige migrant-
ene fra nabolandet i øst. 

Men en ting er hva herr og fru Ola og Kari av alle 
kjønn sier og mener. Den strukturelle og institu-
sjonelle sexismen og rasismen underbygger, 
forsterker og reproduserer holdninger og stigma. 
Og her kommer klasseperspektivet inn. 

Mange migrantgrupper utgjør den nye under-
klassen, og de er enten er henvist til den delen 
av arbeidsmarkedet der man finner de tyngste 
og dårligste betalte jobbene, eller de skaper sitt 
eget arbeidsmarked. Det kan for eksempel være 
salg av sex, eller etablering av massasjeinstitutt 
som mange migranter fra Thailand har gjort. 
Mange thailendere har kompetanse på klassisk 
thai-massasje fordi de vokste opp med det; i 
knapphet på tilgang til ordinær skolegang har 
mange gått i lære i lokale templer.  

Når thai-massasjeinstitutter heter Wat Pho, er 
det ikke fordi det høres eksotisk thai ut, men 
fordi det er den tradisjonelle og viktigste 
skoleretningen innenfor klassisk massasje i 
Thailand. Likevel hersker det en oppfatning om 
at disse massasjeinstituttene er skalkeskjul for 
sexsalg. Selv om massasjeinstitutt var hipt blant 
sexarbeidere tilhørende den etniske majoriteten 
da det var en nyhet i bransjen på 1990-tallet, er 
det ikke slik at alle massører anses for å være 
sexselgere. For mange massører med bakgrunn 
fra Thailand er det slik. Konsekvensen er at det 
som kunne ha vært et lukrativt marked i en tid 
der massasje-, spa- og velværekultur er et-
terspurt, så vidt henger sammen økonomisk. Det 
er mange som kvier seg for å gå inn på slike 
steder, enten fordi man er redd for å bli antatt å 
være sexkjøpskunde, eller fordi man selv antar at 
det hovedsakelig er et sted for sexkjøpskunder. 

Stigma, sexisme og rasisme rammer ikke bare 
økonomisk. Det er også en gruppe som oppleves 
som fritt vilt av alle, inkludert politiet. 

Under raid på bordeller på 1990-tallet jagde 
politiet de som jobbet der – hovedsakelig 
kvinnelig thai-migranter, ut hovedinngangen til en 
ventende presse som var invitert med av politiet. 
Samtidig som politiet smuglet kundene ut 
bakdøra. Når politiet i dag har raidet et thai- 
massasjeinstitutt hvor de har funnet brudd på 
norsk lov, formidles det til pressen at nå skal alle 

thai-massasjeinstitutter sjekkes. Det er ingen 
andre næringsvirksomheter som opplever at 
fordi én virksomhet har vist seg å operere 
utenfor loven, så stemples alle i samme bransje 
som kriminelle. Politiet i Norge unngår ikke 
«blaming og shaming», og de drar stigmakortet 
ved enhver anledning. 

Det er ikke bare når media blir invitert med på 
politiraid at førstesider med krigstypefonter 
omhandler sexsalg på thai-massasjeinstitutter. 
Nyhetssaker som omhandler hvordan rasisme og 
sexisme rammer, eller hvordan strukturelle og 
sosioøkonomiske forhold påvirker disse kvinne-
lige migrantgruppenes liv og hverdag, har det så 
langt vært taust om. Men vi har altså ikke tall på 
hvor mange ganger i årenes løp PION har fått 
henvendelser fra journalister som skal ha 
bekreftende sitater eller fyllmasse til sin kom-
mende Breaking-News-artikkel om at de har 
avdekket at det selges sex på et thai- 
massasjeinstitutt. 

Mennesker av alle kjønn som selger sex er utsatt 
for massivt stigma og fordømmelse. Vi vet at 
stigma fører til økt utsatthet for vold, overgrep 
og annen kriminalitet. Vi vet også at stigma 
fungerer som barriere både for å anmelde saker 
til politiet og å oppsøke helsetjenester når man 
har vært utsatt for vold. Det gjør også at de 
færreste står offentlig fram som sexselger 
nettopp for å beskytte seg selv og familie mot 
stigmatisering. 

Det privilegiet har ikke sexselgere som tilhører 
migrantpopulasjonen i Norges, som for eksempel 
kvinnelige migranter fra Thailand. I det norske 
samfunnets thai-stereotypier er eller har alle 
kvinner, unge som gamle, vært sexselgere. 

Vi har heldigvis ikke opplevd drap på thai -
massasjeinstitutter i Norge, men flere massører 
har rapportert om grov vold, inkludert voldtekt 
og ran. Vi må derfor snakke om rasismen, og vi 
må som Red Canary Song peker på, se hvordan 
rasismen krysses både med sexisme og klassefor-
akt, og hvordan det slår ut for enkelte grupper. Vi 
må også snakke om hvordan feministisk ideologi 
og kvinnepolitisk retorikk bidrar til stigma og 
underbygger sexistiske og rasistiske stereotypier 
rettet mot kvinnelige migranter.  

 Om Red Canary Song

Ble etablert i 2017 etter at 
massasjearbeideren Yang Song 
ble drept i et politiraid på 
massasjeinstituttet november 
samme år. Organisasjonen 
startet først som et hjelpe-
prosjekt for å bistå familien til 
Song med midler til juridisk 
bistand i forbindelse med 
drapet, og innsamling av penger 
til Songs mor. I dag er Red 
Canary Song en grasrotorgani-
sasjon for massasjeklinikkarbei-
dere. Nettstedet skriver at det 
finnes over 9000 arbeidsplas-
ser der arbeidstaker er uten 
politisk representasjon og 
mangler tilgang til arbeidsrettig-
heter og bransjerettet 
fagforbund. Red Canary Song jobber 

også transnasjonalt og organiserer 

asiatiske sexarbeidere/

massasjeklinikkarbeidere i Toronto, 

Paris og Hong Kong.  

www.redcanarysong.net/
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Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen.
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KARUSELLEN 
Av Sexarbeider 

På byen ble det bare rot, et virvar av 
uskrevne og til og med skrevne regler 
og rolleplasseringer, blandet med øl 
eller sterkere stoffer gjorde at jeg følte 
jeg aldri nådde frem der, fant min plass, 
om slik kunne finnes, og hver kveld et 
nytt sted med sin stemning og nye folk, 
en stadig karusell jeg til slutt styrte 
unna. Chattestedene lå for dagen som 
aldri før, man fikk følelsen at de til og 
med tok over for normal interaksjon, 
men kanskje jeg var født for sent til å 
henge med, jeg knakk aldri koden, men 
trakk meg tilbake etter meldinger uten 
svar og hvis det kom et var det et jeg 
helst ville vært foruten. Dessuten å 
legge seg ut slik på ett, et bilde i et 
utstillingsgalleri, det manglet bare 
prislappen, som av en eller annen grunn 
uteble. Men sex ville jeg altså ha. Jeg 
gikk i tenkeboksen.

To uker senere hadde jeg tyve tusen på 
konto, og hadde hatt meg med utallige, 
de fleste veldig alrighte menn. Noen i 
dress, noen i arbeidsdress. Litt nervøse 
som regel, men nesten alltid med et 
smil, og oppi hele horeriet hadde de 
empati for meg. Var det noe jeg likte 
spesielt godt? Skulle han ta med noe til 
meg? Jeg var underlagt annonsen min, 
underlagt dem, men samtidig var det 
jeg som hadde makta, den vippet frem 
og tilbake mellom oss, men jeg hadde 
alltid rett til å si nei, trekke meg fra en 
avtale, eller avslutte opplegget under-
veis, hvis det ikke skulle klaffe. Jeg førte 
en kanskje overdreven streng siling, og 
sto tilbake med veldig hyggelige kunder.

Nå hadde jeg sex. Med mange. Og 
siden jeg hadde vært en periode uten 
jobb, gjorde ekstrainntektene selvfølge-
lig heller ikke noe. Jeg tenkte på en film 
jeg hadde sett om prostituerte, om en 
de kalte for happy. Som tok prostitu-
sjonen, som livet selv, med et smil og 
strålende innslag av positivitet. Den 
lykkelige hora. Bildet som lå til for 
allmennheten å knuse. Og selvfølgelig, 
ettersom ukene gikk, det var noen 
stunder jeg kunne vært foruten, men 
slik var det også i livet, og uten de 
stundene hadde jeg heller ikke håvet 
inn godbitene, treffene og de som virke-
lig gjorde det vært det. Og hva ville jeg 
gjort uten, ville det vært bedre? Alene  
i en leilighet, stirrende olmt på en 
tinder-profil jeg aldri fikk meg til å 
slette, det stadige inntaket av alkohol 
som fulgte by-kjøret? Noen av kundene 
ble mine venner, noen black lista jeg 
hvis de begynte å kreve for mye, noen 
fulgte standard opplegg. Det var et 
spill,  men et rent spill, forhåndslagde 
avtaler, og ryddige forhold. Langt ifra 
løgnene og forvillelsen i de andre 
sjekkeløypene. Jeg visste hva jeg hadde 
å forholde meg til, og fant frihet i det. 
Fleksibiliteten og spenningen, opp-
merksomheten og begjæret jeg hadde 
funnet danket ut både tinder og 
Starhouse, jeg følte at jeg hadde en 
rolle, der de andre rollene falt ut, var 
dette en plass jeg behersket, var 
begjært og kanskje til og med etter-
traktet. At det var rom for meg også og 
at det jeg gav var viktig, svært viktig, for 
mange menn. Jeg var dere pustehull, 
deres fri-sone, her kunne man snakke 

dirty eller fortelle det man ikke turte til 
andre, eller man kunne bare slappe av, 
lene seg tilbake ‘å bli tatt hånd om’. Jeg 
tok pause når jeg ville, eller trengte det, 
og trengte ikke bekymre meg om jeg 
ikke fant en ny jobb med en gang. Jeg 
vet ikke hva man skal si om den 
lykkelige hora, det kommer an på når og 
hvem du spør, antar jeg. Men å påsette 
andres ulykke for å håndheve gamle 
samfunnsregler, å rakke ned på for å 
hevde, å svartmale for å fremme egen 
sak, møtt med alt dette kunne jeg godt 
stå på min side å si, jepp, jeg er den 
lykkelige hora. En verden fylt med 
hemmeligheter, med forberedelser og 
innkjøp, siste liten før en avtale, en som 
ikke kommer, og de evinnelige telefon-
ene og sms-ene som man trykker slett 
på, legger på for å stå igjen med en 
høflig og innbydende invitasjon, om 
man kan kalle det det.

Karusellen spinner videre, velg din med 
omhu, ikke gå deg vill på tivoliet, du 
hopper på den ene, prøver en annen, 
finner kanskje din samfunnskarusell, 
som om vi alle er dømt til å velge noe, 
et spor, hoppe på, være noe istedenfor 
ingenting, knytte oss sammen gjennom 
bånd mot isolasjonen og avskreven-
heten, ta del i stedet for å backe helt 
ut, holde oss fast for ikke å falle i 
avgrunnen. Det spinner, så velg en 
karusell du tror du kan takle.
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Forholdet mellom sexselgere og politi kan forstås som en 
skjør relasjon som preges av en lav grad av tillit.

I denne artikkelen som bygger på min master-
avhandling ved institutt for kriminologi og 
rettssosiologi, vil jeg belyse sexselgernes tillit til 
politiet, konsekvenser av at denne tilliten er lav, 
og lovens betydning. Jeg beskriver forholdene 
fra sexselgernes ståsted. En helhetlig gjennom-
gang der også politiets perspektiver drøftes mer 
inngående, kan leses i den fullstendige master-
avhandlingen.

Sexselgerne jeg har intervjuet forteller om sine 
opplevelser og følelser knyttet til å befinne seg i 
et marginalisert og delvis kriminalisert felt. 
Prostitusjonsfeltet er sammensatt og i kontinu-
erlig forandring, og politiets virksomhet rettet 
mot markedet er formet av flere faktorer. 
Personer som selger sex møtes av polititjenes-
tepersoner som har som oppgave å håndheve 
lovverket, men også å skape tillit for å oppklare 
annen kriminalitet. 

En forutsetning for at forholdet mellom stat og 
individer skal fungere er at det eksisterer en 
form for tillit. Tillit regnes av mange som selve 
grunnpilaren i et velfungerende samfunn. Selv 
om det ikke er straffbart å selge seksuelle 
tjenester i Norge, er det en rekke andre 
lovbestemmelser som direkte eller indirekte 
berører personer som selger sex. Som eksem-
pler kan nevnes hallikparagrafen, bestemmelser 
i utlendingsloven, skatteloven og sexkjøpsloven. 
Når disse lovene håndheves, oppstår det et 
spenningsforhold mellom politiet og sexselgere, 
og her vil tillit til politiet være helt sentralt. Tillit 
handler også om i hvilken grad personer som 
selger seksuelle tjenester opplever at de har 
rettslig vern og forutsetningene de har for å 
bruke loven som beskyttelse.

ULIK FORSTÅELSE OG ULIKE INTERESSER
Både polititjenestepersonene og sexselgerne 
jeg intervjuet understreket at tillitsforholdet 

Politi man kan stole på
Av Kaja Henstein 
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mellom dem er viktig. Samtidig varierer hva som 
legges i begrepet, og i hvilken grad og hvorfor 
denne tilliten oppleves som viktig.

Når det gjelder informantene i politiet, fastslår 
de at tillit er helt avgjørende for at de skal 
lykkes i sitt arbeid, både med tanke på kommu-
nikasjon og beskyttelse av publikum. De ser tillit 
som en forutsetning for sitt arbeid mot prostitu-
sjonsmarkedet, blant annet når det gjelder 
anmeldelse av lovbrudd, opprettelse av straf-
fesaker og etterforskning av bakmenn i mennes-
kehandelssaker. 

Politiinformantene 
trekker frem 
betydningen av at 
sexselgerne har 
tillit til politiet, 
både på et 
individuelt og insti-
tusjonelt nivå. De 
understreker at 
det er viktig at 
sexselgere stoler 
nok på polititje-
nestepersonen de 

møter til å oppgi viktig informasjon. Det er 
derfor avgjørende at den enkelte polititjeneste-
personen lykkes i å bygge individuell tillit til 
sexselgerne. Samtidig er det også viktig at 
sexselgere har tillit til politiet og rettssystemet 
som institusjoner; at de er trygge på at politiet 
og loven vil beskytte dem. Det kreves altså mer 
enn individuell tillit til den enkelte polititjenes-
tepersonen for at et samarbeid mellom politiet 
og sexselgere skal fungere. Dersom sexselgere 
har tillit til politiet som etat, øker også villighe-
ten til å samarbeide med politiet, for eksempel 
om anmeldelse av lovbrudd og formidling av 
viktig informasjon og opplysninger. 

Polititjenestepersonene jeg har intervjuet 
forteller at de bruker spesifikke arbeidsmetoder 
for å opparbeide tillit hos kvinner som selger 
seksuelle tjenester. De fokuserer mye på tillit og 
relasjonsbygging i dette arbeidet. I møte med 
sexselgerne blir det lagt vekt på å opptre 
upartisk, rettferdig og respektfullt. I tillegg 
fremhever politiinformantene at vennlighet, 
individualisert varme og kontinuitetsarbeid er 
viktig for å skape tillit. De understreker at de 
har særlig fokus på «myke» tilnærmingsmåter i 
møtet med sexselgere, fordi gruppen har 
grunnleggende lav tillit til politiet. 

I likhet med polititjenestepersonene jeg har 
intervjuet, understreker kvinnene som selger 
seksuelle tjenester at tillit til politiet er viktig. 
Samtidig vektlegger kvinnene andre grunner til 
at tillitsforholdet er viktig. Mens tillit for politiet 
er avgjørende for å lykkes i forebyggende og 
operativ virksomhet innenfor feltet, er det for 
kvinnene viktig å ha berettiget tillit til politiet, 
altså at politiet er til å stole på. Informantene 
mener dette er særlig viktig for ivaretakelsen av 
egen rettsikkerhet; det å føle seg trygg og 
beskyttet. Flere av informantene nevner også at 
tilliten til politiet er avgjørende for å føle at man 
er «en fullverdig del av samfunnet». Fra sexsel-
gerne sin side er ikke tilliten til politiet kun en 
forutsetning for egen sikkerhet. Det er også en 
forutsetning for å oppleve seg inkludert i 
samfunnet.

 «Selvfølgelig er tillit kjempeviktig. Hvis man ikke 
stoler på politiet, tør man jo ikke å anmelde noe, 
og da blir man mer utrygg … Det blir på en måte 
som at man ikke er en del av samfunnet.» (Lea) 
 
INSTITUSJONELL, INDIVIDUELL OG KON-
TEKSTUELL TILLIT 
Informantene formidler at tilliten til politiet som 
institusjon er lav blant sexselgerne. Kvinnene jeg 
intervjuet ga uttrykk for at de har liten eller 
ingen tillit til politiet og rettssystemet som 
institusjoner, og sitater som «jeg stoler ikke på 
politiet» og «jeg har null tillit til dem» går igjen. 
For kvinnene handler dette mistillitsforholdet til 
politiet som etat blant annet om å anmelde 
lovbrudd. Til tross for at flere av kvinnene har 
vært i kontakt med politiet, forteller de at det 
aldri har vært de selv som har initiert denne 
kontakten. Å kontakte politiet sees ikke som et 
alternativ, fordi de ikke stoler på at politiet som 
institusjon vil ivareta deres sikkerhet og kunne 
beskytte dem i situasjoner der de for eksempel 
er ofre for lovbrudd. Polititjenestepersonene 
representerer også politiet som etat, og selv om 
tilliten til den enkelte tjenestepersonen kan 
være høy, er et sentralt funn at den institusjo-
nelle tilliten til politiet er lav blant sexselgerne. 

Tilliten til politiet påvirkes av rykter og fortellin-
ger om andre sexselgeres negative erfaringer 
med politiet. Selv om det kun er et fåtall av 
kvinnene som selv har vært i kontakt med 
politiet, har alle hørt fortellinger om andre 
sexselgeres negative opplevelser med politiet. 
Dette kan tolkes som en form for generalisert 
mistillit; den kommer ikke fra individuelle 
erfaringer med individuelle polititjenesteperso-

«Jeg opplevde hun ene  
[politibetjenten] som, 
altså wow, hun hadde 
jeg tillit til. » (Marit.)
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ner, men fra negative erfaringer representanter 
for prostitusjonsmiljøet har med representanter 
for politiet. Det handler i stor grad om at andre 
sexselgeres negative opplevelser med politiet 
skaper en forventning om at de selv vil bli møtt 
på samme måte.

Til tross for at sexselgerne jeg har intervjuet er 
tydelige på at de har liten tillit til politiet som 
institusjon, nevner flere at de har hatt tillit til 
enkelte personer i politiet. De mener dette er 
viktig for opplevelsen av egen sikkerhet. Dette 
kan tyde på at det fra sexselgerenes ståsted 
ikke er politiet eller gjeldende lovverk som 
beskytter dem, men heller individuelle tjeneste-
personer. Et grunnleggende spørsmål er om 
denne individuelle tilliten kan bygge en bro over 
følelsen av marginalisering og fremmedgjøring 
sexselgerne forteller om. Den individuelle 
tilliten som kvinnene beskriver, er i stor grad 
bygget gjennom relasjoner. Det å ha tillit til én 
spesiell person innenfor politiet, åpner for å 
bygge relasjoner til andre polititjenesteperso-
ner, og dette kan resultere i en høyere grad av 
institusjonell tillit. Men det at en sexselger 
møter på en politibetjent som oppleves som 
respektfull, upartisk og rettferdig, resulterer 
ikke nødvendigvis i høyere tillit til politiet som 
institusjon. 

«Jeg opplevde hun ene [politibetjenten] som, 
altså wow, hun hadde jeg tillit til. Men det 
kommer jo an på hvem man møter … Jo flere navn 
man har, det tenker jeg er kjempeviktig. At man 
vet at det er noen man kan ta kontakt med.» 
(Marit) 

Videre beskriver kvinnene at rammen som tillits-
relasjonen eksisterer innenfor kan påvirke 
graden og opplevelsen av tillit. Tilliten til politiet 
avhenger ikke bare av den individuelle politi-
betjenten og den spesifikke situasjonen, men er 
i stor grad knyttet til kontekstuelle og strukturel-
le faktorer. Disse faktorene kan blant annet 
innebære det å være gjenstand for systematis-
ke politikontroller og hvorvidt man som sexsel-
ger har oppholdstillatelse eller ikke.  

ET VERKTØY I POLITIETS ARBEID
I politiarbeidet står «instrumentalitet» sentralt. 
Handlinger og metoder brukes instrumentelt, 
det vil si som midler til mest mulig effektiv 
bekjempelse av kriminalitet. I denne sammen-
hengen kan det være «stopp og sjekk» av 
personer, pågripelser og anmeldelser.
Sexselgerne jeg har intervjuet beskriver en frykt 

for å «bli brukt som et middel eller verktøy i 
politiets arbeid». De frykter konsekvensene av å 
kontakte politiet og at politiet vil handle på en 
måte som ikke er til fordel for dem. Kontakten 
med politiet er i stor grad knyttet til politiets 
kriminalitetsbekjempende mål innenfor feltet, 
som å ta sexkjøpere, bakmenn og etterforske 
menneskehandelssaker. 

«Jeg er livredd for dem [politiet]. Jeg er redd for 
at de skal komme på døra mi, jeg er redd for at 
de skal fengsle samboeren min ... jeg er redd for 
at de skal prøve å gå gjennom telefonen min og 
finne noe andre kunder, gå gjennom laptopen 
min og se om det er digitale spor eller epost, ikke 
sant. At de kan ta andre kunder via meg, at de 
bruker meg som en mulighet eller et middel for å 
nå et mål. Jeg vil ikke ha noe som helst med dem 
å gjøre.» (Olivia.) 

Informantene formidler at det at tilliten opple-
ves som instrumentell, kan stå i veien for «ekte» 
tillit. -Tillit handler ifølge Harald Grimen om å 
overlate noe til noen i god tro. Med andre ord 
innebærer det å ha tillit til noen at man stoler 
på at den andre 
parten vil handle 
på en bestemt og 
forutsigbar måte. 
Sexselgerne jeg har 
intervjuet forteller 
at de ikke stoler på 
politiets motiver. 
Tilliten politiet 
forsøker å inngi, 
oppleves ikke som 
genuin av sexsel-
gernes, men heller 
som et «verktøy» 
eller «virkemiddel» 
som politiet tar i 
bruk for å nå bestemte mål.  

Å VÆRE PÅ INNSIDEN AV SAMFUNNET
«Of course, we do not feel confident in the police, 
because we are in between legal and illegal. It is 
kind of, you know, double standard. You can sell 
sex, but not buy sex, so we do not know who we 
are. Are we legal or are we not?» (Sophia) 

Et sentralt aspekt ved fenomenet tillit som 
sexselgerne beskriver, er følelsen av å kunne 
stole på at politiet handler på en måte som 
ivaretar deres interesser og rettigheter. I tillegg 
uttrykker de at for å kunne stole på politiet og 
ha tillit til dem som institusjon, er det viktig å 

«Jeg er livredd for dem 
[politiet]. Jeg er redd for 
at de skal komme på 
døra mi, jeg er redd for 
at de skal fengsle sam
boeren min...»(Olivia.)
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føle at de befinner seg på «innsiden av samfun-
net». Informantene beskriver en følelse av å 
befinne seg i en rettslig gråsone; et sted mellom 
lovlig og ulovlig. Flere av kvinnene setter 
spørsmålstegn ved nettopp dette, om de er 
«lovlige» eller «ulovlige» og dermed en del av 
samfunnet eller ikke. 

Tillit til politiet handler også om grad av konsen-
sus i samfunnet som helhet for lovverket og 
håndhevelsen av dette. Samtlige av kvinnene jeg 
intervjuet uttrykte at de er de er kritiske både 
til gjeldende lovverket og politiets håndhevelse 

av det, da særlig 
med tanke på 
hallikparagrafen 
og skattelover. De 
opplever at loven 
handler imot deres 
interesser snarere 
enn til fordel for 
dem. Kvinnene 
uttrykker at de 
opplever at loven 
kun er til for de 
mektige i samfun-
net. Lovverket 
oppleves som 
utilgjengelig og 
urettferdig for 
dem, fordi de 
tilhører «de 

mindre mektige» i samfunnet. Kvinnenes 
opplevelse av loven fører til en følelse av 
utenforskap og påvirker tilliten til politiet, 
spesielt på et institusjonelt nivå.

«Blir vi satt på siden? Ja, definitivt. Altså, vi blir jo 
gjort om til ‘den andre’ … Så blir vi jo annerledes-
gjort veldig fort, da. Jeg føler at vi blir sett på 
som, på en måte ‘utskudd’» (Olivia)

Videre opplever kvinnene at politiet ser dem 
som representanter for en gruppe, snarere enn 
å anerkjenne dem som individer, noe som 
styrker følelsen av marginalisering og fremmed-
gjøring. De føler seg ikke som en del av samfun-
nets «indre gruppe», men heller at de blir sett 
på som «outsidere» eller «avvikere». Å bli 
anerkjent som et individ og motta respekt på 
individnivå, beskrives av sexselgerne som en 
forutsetning for å føle seg som et fullverdig 
medlem av samfunnet. Å oppleve at man blir 
behandlet på en urettferdig måte av politiet, 
signaliserer marginalisering og ekskludering fra 

samfunnet. Som et resultat svekkes tilliten og 
viljen til å samarbeide med politiet, samt 
oppfattelsen av politiets legitimitet.

Fremmedgjøringen kvinnene beskriver kan sees 
både i et institusjonelt og et individuelt per-
spektiv. På den ene siden handler det om et 
institusjonelt blikk; hvorvidt kvinnene opplever 
at rettssystemet ivaretar deres interesser og at 
selve lovverket er til for deres beste. Samtidig 
handler det individuelle blikket om å bli sett, 
anerkjent og behandlet som individer av 
politiet.

KOMPENSERER FOR MISTILLITSFORHOLDET 
«Jeg føler ikke at politiet beskytter meg mot 
lovbrudd egentlig. Jeg føler at det er jeg som må 
beskytte meg mot lovbrudd selv, blant annet ved 
å gjøre masse research i forkant av et møte. Jeg 
føler at det er jeg som må ta ansvar for egen 
sikkerhet og trygghet, politiet har egentlig ikke 
så mye med det å gjøre.» (Lea)

Informantenes fortellinger avdekker at i stedet 
for å stole på at politiet og rettssystemet vil 
ivareta deres interesser, utvikler sexselgerne 
egne «beskyttelsesstrategier» og handlingsmøn-
stre for å kompensere for mistillitsforholdet. 
Det å ivareta egen sikkerhet kan bety ulike ting 
for personer som selger seksuelle tjenester, 
men en del elementer er gjennomgående for 
kvinnene jeg har intervjuet. 

Blant annet legger kvinnene vekt på viktigheten 
av det å ha en form for fellesskap rundt seg. 
De gir uttrykk for at det å kunne dele erfaringer 
med andre sexselgere, både negative og 
positive, bidrar til at de føler seg tryggere og 
mindre isolerte i hverdagen. Flere av informan-
tene sier at de kunne ønske det var lettere å 
jobbe sammen i et fellesskap. I dagens marked 
benytter sexselgerne jeg har intervjuet i stor 
grad sosiale medier for å opprettholde denne 
kontakt.  

I tillegg forteller kvinnene at en viktig del av det 
å beskytte seg selv, handler om å gjøre grundig 
research i forkant av et møte med en ny kunde. 
Denne prosessen består blant annet i å søke 
opp kunden på nettet, høre med andre sexsel-
gere om de har hatt dårlige erfaringer med 
personen og snakke med kunden på telefonen i 
forkant av møtet.
De ulike «sikkerhetsreglene» eller «beskyttelses-
strategiene» som kvinnene beskriver, handler i 

«Blir vi satt på siden? Ja, 
definitivt. Altså, vi blir jo 
gjort om til ‘den andre’ 
… Så blir vi jo annerle
desgjort veldig fort, da. 
Jeg føler at vi blir sett på 
som, på en måte ‘ut
skudd’» (Olivia)
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stor grad om å unngå kontakt med politiet og 
loven. 
 
UTENFOR LOVEN? 
Hvorvidt det at kvinnene unngår loven og 
politiet, betyr at de befinner seg i en posisjon 
«utenfor» loven, er et sentralt spørsmål i 
samtalene med informantene. Utenforskapet de 
beskriver er både rettslig og sosialt. På denne 
måten blir opplevelsen av innside og utside 
både symbolsk og praktisk. Det handler om å 
være på innsiden i en formell og praktisk 
forstand, blant annet det å ha tilgang til rettighe-
ter og rettslig vern. På den andre siden dreier 
det seg om å være på innsiden i en mer sym-
bolsk forstand; å føle at man behandles med 
respekt og som et individ av politiet. Det 
symbolske utenforskapet preger også hvordan 
sexselgerne erfarer, forstår og interagerer med 
lovverket. Men selv om sexselgerne velger å 
«unngå» loven, finnes det i praksis ikke noe sted 
«utenfor» loven. Loven er ikke uten betydning, 
og sexselgernes uttalelser viser at loven spiller 
en grunnleggende rolle i deres liv. Selv om de 
velger å «fjerne» seg fra den, har loven innvirk-
ning på livene deres i den grad at den bidrar til 
en opplevelse av marginalisering og fremmed-
gjøring. I tillegg fører kvinnenes rettsbevissthet 
til at de tar grep på egen hånd for å kompense-
re for beskyttelsen de opplever at de ikke får 
fra politiet og gjeldene lovregulering.

«ET LØFTE OM Å STOLE PÅ HVERANDRE»
Tillit innebærer en form for lojalitet; et løfte om 
å stole på hverandre. Forholdet mellom sexsel-

gere og politi kan forstås som en skjør relasjon, 
som preges av en lav grad av tillit. Det er lite 
som skal til før tillitsforholdet brytes, og det 
kreves en helt spesiell form for tilstedeværelse 
og relasjonsbyggende arbeid fra politiets side 
for å opparbeide og beholde denne tilliten. 
Ifølge informantene er det flere grunner til den 
lave graden av tillit hos sexselgerne. Tillit 
etableres, men utfordres på et individuelt, 
institusjonelt og kontekstuelt nivå. Det eksiste-
rer altså noen forutsetninger for at kvinner som 
selger seksuelle tjenester skal ha tillit til politiet. 
Tillit kan forstås som en psykologisk tilstand der 
man godtar å være sårbar, basert på positive 
forventninger om andres intensjoner og adferd. 
Med andre ord ligger det en risiko i tillitskon-
septet. Sexselgerne uttrykker at de ikke stoler 
på politiets intensjoner og atferd. Følgelig er de 
ikke villige til å godta sårbarheten som er en del 
av tilliten; risikoen blir for stor. Selv om sexsel-
gere opplever seg selv som utenfor, befinner de 
seg ikke på «utsiden av loven», men heller i en 
spesifikk posisjon vis a vis loven. Denne spesiel-
le posisjonen gjør kvinnene sårbare. Samtidig 
skaper de sine egne løsninger, strukturert av 
loven, som dekker opp for den tilliten de 
opplever å ikke ha til politiet. 
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Myndighetenes håndtering av Covid-19 pandemien og 
konsekvensene for personer som selger sex

SMITTEBOMBER 
– GO HOME:   

Den norske strategien for å håndtere Covid19 pandemien har på 
mange måter vært en suksesshistorie, med få døde og lavt smittetrykk i 
forhold til de fleste andre europeiske land. Men ingen strategi er bedre 
enn måten den behandler de svakeste på. 
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Ida Kock, 
spesialkonsulent, Pro Sentret 

Å si at de siste 20 månedene er de 
mest omveltende i vår livstid er ikke å 
overdrive. Det vil si, for de av oss som 
ble født her i Skandinavia. Spør du en 
kongoleser, palestiner, venezuelaner 
eller syrer, vil svaret sannsynligvis være 
annerledes. En krise er noe som 
oppleves i forhold til noe, til en normal-
tilstand.

Ideen om «oss» har vært bærende 
gjennom myndighetenes håndtering av 
pandemien, ikke minst gjennom det in 
absurdum brukte ordet «dugnad». På 
mange måter har den norske strategien 
vært en suksesshistorie, med få døde 
og lavt smitt etrykk i forhold til de fl este 
andre europeiske land. Men ingen 
strategi er bedre enn måten den 
behandler de svakeste på. Og da er vi 
tilbake på dett e «oss», for hvem er 
egentlig inkludert i dett e fellesskapet?

Historisk har vi gang på gang sett  
hvordan personer som selger sex blir 
formål for repressive tiltak fra myndig-
hetene, eller helt usynliggjort. Da 
nedstengingen kom i mars 2020, innså 
Pro Sentret derfor raskt at vi var nødt å 
dokumentere hvordan pandemihåndte-
ringen påvirket gruppen. Pro Sentret 
har per i dag publisert to rapporter, 
henholdsvis i juni 2020 og august 2021, 
som omhandler Covid-19 pandemien og 
personer som selger sex. I disse 

rapportene ser vi på hvordan norske 
myndigheter har behandlet personer 
som selger sex, både i form av smitt e-
vernhjelp og den utvisningsbølgen som 
fant sted i slutt en av 2020 og begynn-
elsen av 2021. Begge rapportene 
dokumenterer også erfaringene fra 
prostitusjonstiltakene og nett  verks-
organisasjon ene i Norge og de nordiske 
land. I denne 
artikkelen ser 
vi på

norske 
myndigheters 
smitt evernhånd-
tering av personer som 
selger sex. 

UTEN SIKKERHETSNETT
Nedstengingen av Norge i mars 2020 
fi kk store konsekvenser for personer 
som selger sex. Ett erspørselen på 

seksuelle tjenester gikk ned, men i 
tillegg var sexsalg, sammen med for 
eksempel frisørtjenester, massasje og 
andre en-til-en-tjenester, forbudt 
mellom mars og mai 2020. Forbudet 
ble ikke fulgt opp med tiltak for å 
kompensere det økonomiske tapet det 
skapte. Situasjonen ble spesielt 
desperat for personer uten rett igheter i 

Norge, som i dag utgjør majorite-
ten av de som selger sex.

Alle som oppholder 
seg i Norge, 

uavhengig av 
oppholdstatus, 
har rett  har 
rett  til 
nødvendig 
smitt evern-
hjelp. Ifølge 
NOU: 
2012:17, som 

omhandler 
smitt evern-

loven, skal 
smitt evernhjelp 

tolkes vidt og ikke 
bare omfatt e tiltak 

som hører hjemme under 
helselovgivingen. Disse tiltak-

ene vil kunne omfatt e hjelp til sosial og 
psykososial rehabilitering, som for 
eksempel hjelp til bolig og arbeid. Det 
vil også være i tråd med føringene i 
NOU-en å opprett e en tidsbegrenset 
økonomisk stønad til alle som opp-
holder seg i landet. 

bare omfatt e tiltak 
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På bakgrunn av en henvendelse fra 
blant annet PION og Pro Sentret, 
stilte stortingsrepresentant Nicholas 
Wilkinson (SV) spørsmål til arbeids- og 
sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om 
hvorvidt statsråden ville åpne for at 
personer uten rett igheter kan få 
midlertidig ytelse fra NAV som et ledd i 
å hindre spredning av smitt e i 
samfunnet. Røe Isaksen svarte at 
ingen uten medlemskap i 
folketrygden får økonomisk 
bistand i Norge. Statsråden 
avviste rett en til smitt e-
vernhjelp og formidlet at 
utlend inger uten 
rett igheter i henhold til 
Utlendingslovgivningen 
plikter å forlate landet. 
Det var derfor ifølge 
statsråden ikke planlagt 
noen end ringer i regelver-
ket for å gi denne gruppen 
ytelser fra NAV.

TRUSSEL MOT FOLKEHELSA 
Ett er en relativt rolig sommer økte 
smitt etallene på nytt  høsten 2020. 
Følgelig ble smitt evernstiltakene 
strammet opp, spesielt i hovedstaden. 

Rett  før jul 2020 rapporterte fl ere 
mediehus om utt alelser fra politiadvo-
kat Andreas Meeg-Bentzen. 
Meeg-Bentzen rapporterte at oslo-
politiet hadde avdekket fl ere sexsalg de 
siste ukene, og at kvinner hadde blitt  
bortvist for brudd på smitt evern-
reglene. Meeg-Bentzen utt rykte 
bekymring for at øst-europeiske kvinner 
som selger sex ikke opprett holdt 
karanteneplikten, eller at de på andre 
måter brøt smitt evernreglene: «Vi er jo 
bekymret for folkehelsen. Dett e 
representerer jo potensielle smitt e-
bomber som vil bidra til å øke den 
totale smitt en i samfunnet». Oslo-
politiets uro var ikke basert på noen 
påviste tilfeller av smitt espredning i 
prostitusjonsmiljøet. Oslopolitiet og 
UDI henviste til Midlertidig lov om 
innreiserestriksjoner for utlendinger av 
hensyn til folkehelsen som grunn for 
bort- og utvisningene.

Meeg-Bentzens utt alelser ble start-

skuddet for en bølge av bort- og 
utvisninger av kvinner (Pro Sentret er 
ikke kjent med noen tilfeller der menn 
har blitt  bort-/utvist) som selger sex. 
Mediene rapporterte om fl ere bort- og 
utvisninger ett er jul og nytt år. 

8. januar 2021 rapporterte NRK om en 
pressemelding fra oslopolitiet. Igjen var 
det Andreas Meeg-Bentzen som agerte 
som talsperson. Pressemeldingen 
handlet om en kvinne som hadde blitt  
utvist fra Norge: «Damen i seg selv har 
ikke gjort noe straffb  art. Hun er 
utelukkende bortvist fra riket på grunn 
av at hun selger sex og at UDI da anser 
at det da er en trussel mot folkehel-
sen».  Kvinnen hadde opprett holdt 
karanteneplikten ved innreise, noe hun 
også kunne dokumentere, men oslo-
politiet mente at hun hadde hatt  fl ere 
enn 20 nærkontakter i en periode da 
anbefalingen var ti. Viktig her er at 
grensen for nærkontakter da var en 
anbefaling, ikke et pålegg. Det sier seg 
selv at det å peke ut en populasjon som 
en «trussel mot folkehelsen» eller 
«smitt ebomber» er dårlig butikk for 
smitt evernarbeidet, spesielt hvis tilliten 
til politi og myndigheter var lav i 
utgangspunktet. Pro Sentret har sett  
konsekvensene av denne retorikken 
blant brukere, der mange, med god 

grunn, nøler med å kontakte myndig-
heter og helsetjenester av redsel for å 
bli kastet ut av Norge. 

Prostitusjonsmarkedet i Norge er 
relativt lite, rundt 3000 personer selger 
sex i riket i løpet av et år ifølge den 
seineste kartleggingen av markedets 
størrelse. Grunnet reiserestriksjoner og 
nedstengninger har sannsynligvis 

antallet vært betydelig lavere i 
2020/21. Å male ut en såpass liten 

populasjon som en som en 
trussel mot folkehelsen, er i 
beste fall spekulativt. Interes-
sant er det at den største 
delen av prostitusjonsmarke-
det, kjøperne, ikke har havnet 
i politiets søkelys i det hele 
tatt .

Grunnet den såkalte alfa-varian-
ten av sars-CoV-2 ble grensene 

den 29. januar 2021 i praksis stengt 
for nesten alle, inklusive personer 

som selger sex og ikke har permanent 
opphold eller norsk statsborgerskap.

REAKSJONER FRA PROSTITU-
SJONSFELTET
Like ett er nytt år rapporterte NRK at 
minst 53 personer som selger sex 
hadde blitt  bort- eller utvist fra Norge. 
Samtlige hadde blitt  sendt ut av landet 
av hensyn til folkehelsen. Av disse 
hadde minst 15 blitt  sendt til politiets 
utlendingsinternat Trandum. 

Ikke overraskende ble konsekvensene 
av bort- og utvisningene, sammen med 
den nedverdigende språkføringen fra 
oslopolitiet, store for prostitusjons-
tiltakene og deres brukere. For Pro 
Sentrets ansatt e var veiledningen av 
brukere utfordrende ett ersom politiet 
oppga uklare grunner (som for eks-
empel en antakelse av at anbefalingene 
om antall nærkontakter ikke ble 
opprett holdt) til bort- og utvisningene. 
Pro Sentrets leder, Bjørg Norli, skrev 
derfor brev til Politidirektoratet, 
Justisdepartementet og Oslo politi-
distrikt, der hun oppfordret disse 
aktørene til å komme med klargjøringer 
av fl ere uklarheter og problematiske 
aspekter av denne praksisen.  
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En av disse uklarhetene var hvorvidt 
det å selge sex var å anse som virk-
somhet eller privat relasjon. Når 
sexsalg var midlertidig forbudt i 
begynnelsen av pandemien, ble det 
sett på som virksomhet på lik linje med 
for eksempel massasje- og frisørtjenes-
ter. For kvinnene som ble bortvist for å 
ha hatt for mange nærkontakter, 
derimot, ble anbefalingene for private 
sammenkomster brukt som begrunnel-
se. Videre stilte Norli spørsmålet om 
hvorvidt midlertidig lov om innreise-
restriksjoner for utlendinger av hensyn 
til folkehelsa, smittevernloven og utlen-
dingsloven, hver for seg eller i kombi-
nasjon, ga ubegrenset rett til å bruke 
metoder som å ta mobiltelefoner i 
beslag, innsyn i personlig økonomi og 
undercover politiarbeid (som å utgi 
seg for å være kunder). Norli spurte 
også om umenneskeliggjørende språk 
som «smitte bomber» var innenfor Oslo 
politiets verdigrunnlag. 

Oslopolitiet svarte på brevet og 
benektet at bort- og utvisnings-
praksisen deres var problematisk. De 
oppga likevel at det fantes utfordringer 
knyttet til å identifisere ofre for 
menneskehandel. 

Justisdepartementet derimot, inviterte 
Pro Sentret, sammen med Nadheim, til 
et møte for å diskutere situasjonen for 
personer som selger sex under 
pandemien.  Møtet resulterte i at 
Justis departementet kontaktet 
helsemyndighetene for å fortsette 
diskusjonen. Kort tid etterpå ble Pro 
Sentret kontaktet av Folkehelseinsti-
tuttet for å meddele at de, sammen 
med Helsedirektoratet, Pro Sentret, 
PION og Nadheim, hadde fått i 
oppdrag å utvikle smittevern faglige råd 
for å forebygge Covid-19 ved salg av 
seksuelle tjenester. En arbeidsgruppe 
ble nedsatt, og arbeidet resulterte i en 
smittevernguide for personer som 
selger sex, tilgjengelig på 11 språk. 

Smittevernguiden ble publisert 20. 
april 2021. Smittevernguiden er kanskje 
en liten seier, men allikevel en indika-
sjon på at prostitusjonstiltakenes 
appell til myndighetene om å inkludere 

personer som selger sex i smittevern-
arbeidet, har hatt effekt. 

KORONAPANDEMIEN –  
EN GENERALPRØVE FOR FREM-
TIDIGE PANDEMIER
Koronapandemien har ikke rammet 
jevnt i befolkningen, hverken i Norge 
eller andre land. Noen innvandrer-
grupper har vært ekstremt overrep-
resentert blant sykehusinnlagte og 
døde. Sosioøkonomiske faktorer som 
trangboddhet, eller det å ikke kunne 
arbeide hjemmefra, har også hatt utfall 
på sykdomsbyrden. Rike vestlige land 
har hamstret vaksiner mens land i det 
globale Sør står uten både vaksiner og 
medisinsk utrustning. Om noe er 
koronapandemien blitt en demonstra-
sjon av de ekstreme forskjellene 
mellom fattig og rik, mellom Nord og 
Sør. I dag utgjør tilreisende og fastbo-
ende migranter majoriteten av de som 
selger sex i Norge. Sexsalg, på lik linje 
med andre ufaglærte lavstatusjobber, 
har blitt overtatt av migranter fra 
fattige land. Felles for mange personer 
som selger sex er at de sjelden har 
rettigheter i Norge og medlemskap i 
folketrygden. Bortsett fra utviklingen 
av smittevernguiden har det ikke vært 
noen koronatiltak spesielt rettet mot 
personer som selger sex i Norge eller 
Norden. Tvert imot har myndighetenes 
reaksjon handlet om innvandringspoli-
tikk, med bort- og utvisninger som 
smittevernstrategi. Kundene, som 
oftest har rettigheter i Norge, har vært 
helt usynlige, selv om det er de som i 
hovedsak sprer smitten videre ut i 
samfunnet. For de av oss som er kjent 
med norsk prostitusjonshistorie, gir 
dette et ekko av 1800-tallets kontroll-
regime av kvinner som solgte sex. Her 
ble prostitusjonen identifisert som en 
vektor i spredningen av veneriske 
infeksjoner, men prostitusjonen i seg 
selv ble sett på som naturgitt og 
uunngåelig. Det ble kvinnene som 
solgte sex, ikke kundene, som ble 
underlagt et strengt kontrollregime 
med registrering og ukentlige 
gyne kologiske undersøkelser.

Koronapandemien er heller ikke over –  
i skrivende stund øker smittetallene på 

nytt i Norge og Europa. På Pro Sentret 
har det skjedd en økning i brukere 
etter at grensene ble åpnet 5. juli 2021, 
men ikke den store endringen vi så for 
oss. Det virker som om folk nøler med 
å dra utenlands og risikere å bli 
sittende fast i Norge, eller i verste fall 
er utvist.

Personer som selger sex, som tilhører 
noen av de mest marginaliserte, 
voldsutsatte og stigmatiserte gruppe-
ne i samfunnet, har blitt overlatt til seg 
selv. Prostitusjonstiltakene og sex-
arbeiderorganisasjonene har gjort sitt 
beste for å hjelpe, med de få ressurser 
som har funnes: Pro Sentret har 
tilbudt hjelp til hjemreise, krisepakker 
og støttesamtaler, og navigert i 
innreise regler i stadig endring, PION 
med krisefond som ga økonomisk hjelp 
til personer som sto helt uten inntekt 
under den første bølgen. Samtidig er 
det en grense for hvor stort tiltaksrom-
met for tjenesteytere og organisasjo-
ner kan bli hvis det mangler en 
helhetlig strategi fra myndighetenes 
side.

Dette er neppe den siste globale 
helsekrisen vi kommer til å oppleve i vår 
levetid. Men for å gjenta hva som ble 
sagt i begynnelsen av denne artikkelen: 
Ingen strategi er bedre enn måten den 
behandler de svakeste på. Koronapan-
demien har bare vært generalprøven 
for fremtidige pandemier.

Rapportene «Oversett og etterlatt. Om Covid-19 
pandemien og smittevernberedskap for personer som 
selger sex» (2020), og «Another year of Covid-19. A 
follow-up report on the handling of the pandemic and 
persons who sell sex in Norway and the Nordic 
countries» (2021), kan lastes ned på  www.prosentret.no

   1)  https://www.tv2.no/a/11846475/
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TYSKLAND 
Stengte bordeller  

I 2002 legaliserte Tyskland sexarbeid, 
og i 2017 innført myndighetene krav om 
obligatorisk registrering for alle som 
jobber som sexarbeidere. Under 
Covid-19 har det i store deler av 
pandemitiden vært forbud mot 
bordelldrift, og antall registrerte 
sexarbeidere har også falt fra 40400 
i 2020 til 34940 i 2021. Selv om det er 
obligatorisk, er det bare en liten andel 
av sexselgerne som ha registrert seg. 
Uregistrerte og sexarbeidere uten 
helseforsikring har ikke hatt tilgang  
til statlig kompensasjon for inntektstap. 
Mange har derfor vært tvunget til å 
jobbe, og det har presset mange til  
en mer risikobasert og utsatt jobb-
situasjon,skriver BBC (10.mai 2021).   
www.bbc.com

SVERIGE 
Vil ha sexkjøpsregister med 

DNA-profiler 

Vänsterpartiet i Sverige vil ha eget 
register for DNA-prøver av sexkjøpere. 
Ifølge partiet skal også minstestraffen 
heves fra bøter til fengsel.  Vänster-
partiet mener at sexkjøpere også begår 
andre seksuallovbrudd som voldtekt,  og 
at med DNA-profil kan voldtektssaker 
gjenåpnes. Vänsterpartiet får støtte fra 
Kristdemokraterna og Miljöpartiet.  
www.abc.no 

Sexkjøp er voldtekt 

Ifølge Miljøpartiets talsperson, Märta 
Stenevi, har partiet vedtatt at sexkjøp 
skal sidestilles med voldtekt, og krever 
at strafferammene skjerpes. Stenevi 
uttaler til Aftonbladet (19. oktober 2021) 
at sexkjøper betaler for samtykke, og at 
man derfor aldri kan akseptere at det 
foreligger samtykke i kommersielle 
seksuelle relasjoner.   
www.aftonbladet.se

DANMARK 
Nekter sexarbeidere rettigheter 

I januar 2019 nedsatte daværende 
sosialminister Mai Mercado en tverr-
departemental arbeidsgruppe som 
sammen med Sexarbeidernes inter-
esseorganisasjon, SIO, Sexelancen, 
Gatejuristen og en rekke andre organ-
isasjoner skulle se på forbedring av 
rettighetsvilkårene for skattebetalende 
sexarbeidere samt utarbeide anbefalin-
ger om hvordan bistå de som vil slutte 
med sexarbeid. I oktober 2019 kunn-
gjorde sosial- og innenriksminister 
Astrid Krag i den sosialdemokratiske 
regjerningen Mette Fredriksen, at 
arbeidsgruppen var lagt ned. Ifølge 
Krag skal sexarbeidere kun få tilbud om 
exit fra prostitusjon, og ikke rettigheter 
og sosiale ytelser som sykepenger og 
dagpenger. Og at sexarbeid ikke kan 
håndteres som arbeid, men et sosialt 
problem, som skal bekjempes. Informa-
tion peker på lederplass (6. november 
2019) at regjeringen Fredriksen med 
dette har sørget for 2900 potensielt 
skatte betalende sexarbeidere nå både 
står uten rettigheter og sosiale ytelser. 
www.information.dk

62



VERDEN
Ut i kulda 

Rapporten «Policy Brief: COVID-19 and 
Sex Workers” utarbeidet av Global 
Network for Sex Work Projects, NSWP, 
som bygger på informasjon fra sexar-
beidere og sexabeider organisasjoner, 
viser at sexarbeidere verden over 
opplevde å bli kastet ut i kulda da 
Covid-19 pandemien rammet. NSWP 
skriver at sexarbeidere som samfunns-
messig marginalisert og kriminalisert 
gruppe har blitt uforholdsmessig hardt 
rammet under pandemien. Strukturelle, 
økonomiske og sosiale barrierer 
mennesker som selger sex møter, har 
blitt ytterligere forsterket av myndighe-
tenes manglende iverksettelse av tiltak 
overfor gruppa. Sexarbeid ere har 
opplevd tap av inntekt, økt kriminalise-
ring, stigmatisering og vold. NSWP 
peker på at myndigheters håndtering av 
sexarbeid under pandemien speiler 
problemet med kriminal isering, og at 
det er et presserende behov for at 
sexarbeidere inkluderes i den post-pan-
demiske verden og sikres at helse, 
rettigheter og sosial beskytt else 
ivaretas. 
www.nswp.org

UK 

Rettferdighet for Agnes Wanjiru

Engelske sexabeiderorganisasjoner 
markerte sammen med Women against 
rape og All African Women’s Group, 
den internasjonale dagen mot vold mot 
sexarbeidere, 17. desember, utenfor 
Forsvarsdepartementet med krav om at 
britiske myndigheter skal etterforske 
drapet på den kenyanske kvinnen 
Agnes Wanjiru i 2012. Wanjiru var 21 år, 
hun jobbet som sexarbeider for å 
forsørge seg og barnet sitt og var 
medlem av den kenyanske sexarbeider-
organisasjonen Laikipia Peer Educators. 
To måneder etter at hun ble meldt 
savnet ble levninger funnet i en 
septiktank, og det var i forbindelse med 
sexarbeid i den britiske hæren som var 
stasjonert i Nanyuki, hun forsvant. Til 
tross for at en britisk soldat har bekjent 
overfor en kollega å stå bak drapet, har 
hverken hæren eller myndighetene 
foretatt seg noe. «Politiet, militæret og 
andre institusjoner i staten kan ikke 
gjemme seg bak dekkoperasjoner», sa 
English Collective of Prostitutes, ECP, i 
appellen, «vi ber om rettferdighet for 
Agnes og for oss alle.»
www.the-star.co.ke

INDIA 
Myndighetene må sikre 

sexarbeideres rettigheter 

Den indiske sexarbeiderorganisasjon 
Durbar Mahila Samanwaya fikk med-
hold da høyesterett etter en petisjon 
fra organisasjonen om å sikre sexarbei-
dere av alle kjønn tilgang til bistand og 
hjelp under pandemien, slo fast at 
føderale og lokale myndigheter må 
sikre sexarbeidere velferdsgoder. Ifølge 
høyesterett må statlige myndigheter 
også sørge for at sexarbeidere sikres 
tilgang til Aadhaar, et 12-sifret identifi-
kasjonsnummer som danner grunnlag 
for identifikasjonspapirer som skal sikre 
folk tilgang til statlige sosiale ytelser. 
«De grunnleggende rettighetene 
gjelder for alle borgere uavhengig  
av yrkesstatus», sa indisk høyesterett 
ifølge New York Times (21.desember 
2021). 
www.newtimes.com 
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MITT VALG? 
Av Sexarbeider 

Man tenker at horer er opprørere, bad girls, 
outsidere, de som tar en annen vei og såkalt 
faller utenfor. Man kan oppleve å bli svartmalt 
og eventuelt utestengt fra familie og samfunnet 
for øvrig. Man kan tenke at man tar et valg, 
en annen vei og står på egne bein, kjører sitt 
eget løp.

Men alle strukturene for at du og andre skal 
komme i prostitusjon ligger i samfunnet lenge 
før du var påbegynt. Politisk struktur og sosial 
struktur som er innarbeidet i samfunnet, og har 
vært slik over årtusener, gjør at det er en vei og 
et behov for prostitusjon. Hvis det er ønskelig 
å redusere eller fjerne prostitusjonen fra 
samfunnet, kreves det mer enn at en person 
bestemmer seg for å avstå eller slutte med 
prostitusjon, og også mer enn at en kjøper 
bestemmer seg for å ikke være kjøper av 
seksuelle tjenester.

Vi lever i sammenheng. Før du ble født var 
familien din der, og da du kom til verden, 
begynte en vei hvor du møtte verdens behov 
og dine egne. Familien din var med på reisen 
mot å skape deg, skolen og samfunnet for 
øvrig. Når du da ender som prostituert, gjør du 
det ikke alene, du tar med deg alt fra livet 
tidligere og alt som har bidratt til at du en dag 
er sexselger. Når de ideelle løsningene synes 
uten rekkevidde, må vi finne løsninger uansett.

Verden som helhet har behov, og du har selv 
behov. Politisk sett har vi et system som legger 
til rette for at folk selger sex, hvis ikke ville det 
ikke ha funnes. Sosialt sett kan samfunnsnor-
men se ut som dobbeltmoral, man skal være 
puritansk og løssluppen på samme tid, og det er 
ting som legger opp til prostitusjon.

Det heter at den som har lite, får lite. Dersom 
man kommer fra dårlige kår og får en vanskelig 
ungdomstid, blir voksentilværelsen også 
vanskelig, og man tyr til uvante grep. Vi trenger 
et samfunn som forebygger sosiale problemer 
og gir rom for at alle ikke er like ressurssterke 
på alle måter. Det må finnes flere muligheter og 
rom for å ha det vanskelig og hva man kan gjøre 
ut av dette. En politikk som legger til rette for 
andre spor enn sexarbeid og et samfunn som er 
mer åpent, sosialt og annerledes enn det vi har i 
dag.

Så sier noen: «Ja, men det var ditt valg», men da 
kan man også spørre hvor mye en person er seg 
selv, det er umulig å holde det adskilt, vi er en 
del av verden, oppstått fra noe lenge før valg 
kom med i bildet. 
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Jeg regner meg selv som en interseksjonell 
feminist. Feminisme går ut på at man mener at 
alle mennesker, uavhengig av kjønn og andre 
faktorer, er likeverdige og skal være likestilte. 
Interseksjonalitet går ut på at man kan se ulike 
typer marginalisering eller diskriminering i 
sammenheng og handle ut ifra det. For eksem-
pel ser jeg at kvinner som gruppe blir dis-
kriminert, men at det finnes andre grupper, 
også blant kvinner, som opplever mer diskrimi-
nering enn andre. Dette gjelder blant annet 
kvinner som er store, fargede og/eller trans-
kjønnede. For meg er det da logisk å lytte til 
mennesker som opplever både de samme og 
andre typer undertrykkelse som jeg gjør, og stå 
sammen med dem.

De siste årene har det vært mye debatt om 
transpersoners rettigheter. Diskusjonene har 
foregått på TV, i sosiale medier og avisenes 
debattsider, og har blitt stadig mer polarisert. 
Noen benekter til og med at transpersoner 
finnes i det hele tatt, noe som er ganske utrolig 

med tanke på at vi har historiske kilder, 
forskning og mange synlige transpersoner som 
ettertrykkelig beviser sin eksistens.

PRO ET CONTRA ROWLING 
Særlig debatten om J.K. Rowling sommeren 
2020 ble et godt eksempel på utfordringene 
med å snakke om kjønn. Rowling skrev en rekke 
twittermeldinger og etter hvert en uttalelse 
med et tilsynelatende greit språk, men hvis man 
har fulgt debatten, var det tydelig at ord og 
uttrykk som ble brukt var problematiske. På 
den ene siden hadde man mennesker med levd 
erfaring, fagfolk og transaktivister som sa at 
uttalelsene til Rowling var transfobiske og 
skadelige. På den andre siden hadde man alt 
fra velmenende fans som ikke klarte å se at 
uttalelsene til Rowling var transfobiske, til trans-
fober som gledet seg over å få en så kjent 
person på sitt lag. Det er vanskelig å gjenkjenne 
transfobi både fordi det er så utbredt, og fordi 
det er lite kunnskap om mangfoldet i kjønn og 
begrepene som brukes for å beskrive det i 

Av Aud Jektvik

Transdebatten i Norge

Transpersoners kamp for flere rettigheter har blitt en mye mer 
synlig del av den offentlige debatten om seksuelle og reproduktive 
rettigheter, og noen har blitt helt unødig redde for at denne kampen 
på en eller annen måte skulle gå ut over dem.
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samfunnet. Debatten ble raskt veldig polarisert, 
og mennesker som ikke hadde noe særlig 
kunnskap ble sjokkerte over å bli kalt transfobe 
når de bare uttrykte at de ikke kunne tenke seg 
at deres idol hadde gjort noe galt. 

Det at Rowling møtte motstand mot sine 
uttalelser og ble hetset, ble av noen tolket som 
et samlet angrep fra transaktivister, selv om 
mange transpersoner og andre var tydelige på 
at trakassering og trusler ikke skulle tolereres i 
noen retning. Det er klassisk for mennesker i 
marginaliserte grupper at alle blir gjort ansvar-
lige for noe én i gruppen har gjort, eller noe 
som er gjort av andre for å støtte dem. 
Rowlings kjendisstatus og store publikum førte 
til at mange fikk med seg at hun skulle ha sagt 
noe problematisk, men ikke helt skjønte 

hvorfor dette fikk så store konsekvenser. Dette 
bidro til å skape kunstige motsetninger. 

Det var på mange måter nokså absurd å følge 
debatten fra sidelinjen og se at en av verdens 
rikeste kvinner, en enormt populær forfatter, 
kjempe for tokjønnsmodellen og ciskvinners 
rettigheter når transkvinner er mye mer utsatte. 
Jeg er veldig for å jobbe for kvinners rettig-
heter, men da alle kvinners rettigheter, ikke 
bare de mest privilegerte på bekostning av 
andre. 

Dette bør sees i en større, internasjonal 
sammenheng hvor politikken i mange land 
beveger seg mot høyre og forskjellene mellom 
fattige og rike øker. Noen statsledere og 
religiøse ledere bruker fryktpolitikk for å 
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Kjønn

Begrepet kjønn kan deles  

i tre; Biologisk kjønn, 

kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk. Kjønns-

identitet er det som avgjør 

hvilket kjønn man har.

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens betyr at 

kjønnet man fikk tildelt ved 

fødselen ikke stemmer 

overens med det kjønnet 

man identifiserer seg som. 

Kjønnsinkongruens har 

erstattet det gamle ordet 

transseksualisme for 

å beskrive det å være 

transkjønnet.

beholde makten. Det er effektivt å få innbygge-
re til å tro at de er truet av krig, at livsstilen 
eller kulturen deres vil bli ødelagt, og over-
bevise dem om at du er den eneste som kan 
redde dem. Denne taktikken brukes nå av 
Polens president Andrzej Duda, som har kjørt 
store kampanjer hvor LHBT-personer utpekes 
til fiender og Polen har fått såkalt LHBT-frie 
soner som skal beskytte tradisjonelle familie-
verdier. Heldigvis har det vært protester mot 
utviklingen i Polen, men mens EU nøler med å 
sanksjonere diskrimineringen, øker volden mot 
skeive i landet.

I Norge er situasjonen for skeive mye bedre, 
men det betyr på ingen måte at vi er i mål eller 
at vi ikke er sårbare for en slik utvikling som vi 
ser i blant annet Polen, Russland og Ungarn. 
Transdebatten de siste årene i Norge har vist at 
det finnes en liten gruppe mennesker som er 
villige til å bruke svært mye tid og energi på å 
ødelegge de framstegene vi har oppnådd. 

Transpersoner har sannsynligvis eksistert så 
lenge som konseptet kjønn har det. Det å være 

transkjønnet betyr at man ikke identifiserer seg 
som det kjønnet man fikk tildelt ved fødselen. Å 
være ciskjønnet betyr at man gjør det. I takt 
med at transpersoner har møtt større forstå-
else og fått flere rettigheter, har motstanden 
mot dette økt hos noen få. Det vil aldri slutte å 
forbause meg at det at marginaliserte grupper 
får større rettigheter, virker så truende på 
enkelte.

FRA MEDISINSK KASTRERING TIL SELVBE-
STEMMELSE 
I 2014 kom serien «Født i feil kropp» på TV2 
hvor man fikk følge noen transpersoner ganske 
tett. De fortalte om sin hverdag, sitt kjønn, 
gleder og utfordringer. For de fleste var dette 
en helt uproblematisk serie, og den startet 
mange positive samtaler om det å være trans. 
De av oss som er transkjønnede fikk økt 
synlighet, og noen opplevde økt forståelse og 
respekt. De av oss som er ciskjønnede fikk et 
innblikk i hvordan det er å være trans for noen 
få personer, og noen følte at de nå visste 
hvordan det var å være trans. Utfordringen er 
at serien nesten utelukkende viste mennesker 
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Kjønnsuttrykk

Kjønnsuttrykk er det 

kjønnet vi signaliserer ut 

fra kroppsspråk, 

bekledning, hårfrisyre, 

sminke og andre ting 

som har med utseendet 

å gjøre. Kjønnsuttrykket 

kan si noe om hvilket 

kjønn vi er, eller ikke.

Kroppsdysfori

Å kjenne ubehag ved 

eller avsky for egen 

kropp eller kroppsdeler. 

Dette kan være framkalt 

av at en for eksempel er 

transkjønnet, men ikke 

alle transpersoner har 

kroppsdysfori. 

Kroppsdysfori kan 

bedres av å få kjønnsbe-

kreftende behandling.

som passet inn i en binær kjønnsforståelse hvor 
man er enten mann eller kvinne og var veldig 
rettet mot ciskjønnede seere uten noe særlig 
kunnskap om kjønn. 

I 2016 kom det en ny lov om juridisk kjønn. Før 
dette måtte alle transpersoner få en diagnose 
og gjennomgå full kastrering via NBTS (Nasjo-
nal behandlingstjeneste for transseksualisme). 
Dette medførte hormonbehandling, kjønnskor-
rigerende kirurgi og mer, og gjorde at den 
norske stat i praksis tvangssteriliserte mange 
mennesker. Fra 2016 kunne nesten alle bestem-
me sitt eget kjønn uten innblanding fra helse-
vesen eller psykiatri, også barn. Da ble det stor 
debatt i mange kanaler – mye mellom fagfolk og 
andre med kunnskap om temaet, men det kom 
også mange innlegg fra politikere og privat-
personer som ikke visste hva de snakket om. 

Det var debatt om transpersoner før den nye 
loven kom i 2016 også, men nå ble kjønn et tema 
som flere hadde hørt om. Transdebatten startet 
på mange måter for alvor etter denne seieren. 
Transpersoners kamp for flere rettig heter ble en 
mye mer synlig del av den offent lige debatten 
om seksuelle og reproduktive rettigheter, og 
noen ble helt unødig redde for at denne 
kampen på en eller annen måte skulle gå ut 
over dem. Noen tolket tilstedeværelsen av flere 
åpne transpersoner i media som at det å være 
trans var et nytt fenomen, eller en moteting. 
Noen cismenn beskyldte dette for å være 
ødeleggende «identitetspolitikk» og skjøv 
ciskvinners behov for «beskyttelse» foran seg. 
Seksuelle og reproduktive rettigheter blir noen 
ganger beskyldt for å være uviktig, farlig eller 
kun følelsesmessig og ikke faktabasert, men 
identitet er veldig viktig for de fleste av oss, og 
det er lett å fnyse av kamper man selv ikke 
trenger å kjempe, eller undertrykkelse man selv 
ikke opplever. Da er det lurt å lytte til menn-
eskene som er utsatte og til fagfolk som kan vise 

til fakta og forskningsbasert kunnskap. Det å 
kalle noe for identitetspolitikk virker på meg 
ganske fryktbasert og usaklig.

Vi vet at det å kunne være åpen om hvem en er 
og slippe å bli feilkjønnet, er veldig positivt for 
psykisk helse. Det er utfordrende å være trans. 
Noen har kroppsdysfori i tillegg til kjønns  in kon-
gruens, og når man legger til diskrimineringen 
som mange transpersoner opplever pluss hvor 
vanskelig det har vært å få tilgang til behandling, 
så blir summen stor. Det at så mange deltar i en 
debatt om hvilke rettigheter transpersoner skal 
ha eller ikke ha, er svært tungt for de av oss 
som er transkjønnede og de av oss som er glad i 
noen som er det. Det øker den psykiske 
belastningen og gjør også trans fobiske mennes-
ker mer modige i sin trakass ering. Vi ser at 
volden mot transpersoner har økt i flere land.

NØDVENDIG RETTSBESKYTTELSE 
Flere transpersoner som har ytret seg offentlig i 
debatten er blitt pekt ut som målskiver og har 
fått lagd karikaturer av seg selv, blitt beskyldt 
for å være farlig for barn og lignende. Ciskjønn-
ede som har skrevet om transpersoner har ikke 
møtt de samme, sterke reaksjonene. Fordi det 
ikke har vært noen beskyttelse mot hatytringer 
mot transpersoner i loven, har transfober i stor 
grad fått holde på i fred.

Men i 2020 ble endelig kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk inkludert i straffeloven § 185 om 
hatytringer. Den har forhåpentligvis ført til at 
flere tenker seg om før de kommer med 
potensielt skadelige utsagn, og at de som 
fortsatt formidler ytringer som kommer inn 
under bestemmelsene blir straffet. Hvis 
debatten blir mindre polarisert og flere menn-
esker lærer at mangfold i kjønn er helt naturlig 
og positivt, vil dette også være veldig gledelig.

Pasientorganisasjonen for 
kjønnsinkongruens, PKI 

Leder Isak Bradley
leder@kjonnsinkongruens.no
post@kjonnsinkongruens.no
https://kjonnsinkongruens.no

FRI – Forening for kjønns- 
og seksualitetsmangfold 

Mariboesgate 13
0183 Oslo 
Tlf: 23 10 29 39 
post@foreningenfri.no
https://www.foreningenfri.no/ 
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Kjønnsbekreft ende 

behandling

Kjønnsbekreft ende 

behandling er 

behandling man får for 

at kroppen skal stemme 

bedre overens med det 

kjønnet en er 

(identifi serer seg som). 

Det er ulikt hvor mye 

kjønnsbekreft ende 

behandling trans-

personer ønsker. Noen 

ønsker hormoner, noen 

operasjon(er) og noen å 

få fl ytt et hårfestet 

nedover, eller 

laserbehandling.

Transkjønnet

Å være transkjønnet 

betyr at man ikke 

identifi serer seg med 

det kjønnet man fi kk 

tildelt ved fødselen.

Ellers i helsevesenet har man en 
regel om å behandle på lavest 
mulige nivå. Det vil si at man for 
eksempel ikke amputerer en arm 
fordi man har smerter i den, men i 
samråd med pasienten gjerne 
starter med smertestillende 
medisiner. Da er det ekstra rart at 
overbehandling var eneste 
mulighet for mange transpersoner. 
Dett e handler nok mye om at 

noen ville beskytt e synet på kjønn som noe 
binært, hvor man er enten mann eller kvinne og 
det er viktig at menn har penis og kvinner vulva.

QUEERING TRANSPOLITIKK  
Det binære synet på kjønn lager krøll i bruker-
organisasjonene også. Der HBRS (Harry 
Benjamin ressurssenter) tenker nokså binært, 
så er den nye organisasjonen PKI (Pasient-
organisasjonen for kjønnsinkongruens) mer 
inkluderende og opptatt  av mangfoldet som 
fi nnes i kjønn. Det er ikke så rart at HBRS 
fortsatt  i stor grad støtt er NBTS fordi de har 
snakket sammen i mange år, og både HBRS og 
NBTS har uten tvil hjulpet mange til å få 
livsnødvendig behandling. HBRS har vedtekts-
festet at de støtt er NBTS, noe som er over-
raskende fordi det er umulig å vite hva NBTS vil 
gjøre i framtiden. Dessverre holder tilsyne-
latende begge på troen om at behandlingen 
bør fortsett e stort sett  som før, og havner 
derfor i konfl ikt (og debatt ) med PKI. Hitt il har 
ca. 50 prosent av de som har fått  henvisning til 
behandling hos NBTS blitt  avvist når de 

kommer dit, og konsekvensene av dett e er 
store. Ikke alle som har kjønnsdysfori har 
kroppsdysfori, og noen ønsker for eksempel 
kun hormonbehandling uten kroppslige 
endringer. 

Mye av bekymringen som blir framlagt rundt å 
kunne velge eget kjønn handler om garderober, 
idrett  og barn. Det har blitt  påstått  at menn nå 
kan endre kjønn til kvinne med en enkel søknad 
og oppholde seg lovlig i kvinnegarderober hvor 
de ikke hørte hjemme og dessuten vil kunne 
begå overgrep. Det er helt urimelig at trans-
kvinner skal holdes ansvarlig for hva cismenn 
kunne fi nne på å gjøre. Det mange ikke tenker 
på er at de av oss som er trans, oft e er redde 
for å gå i garderober og bli utsatt  for alt fra 
åpenlys stirring til å bli kastet ut, eller utsatt  for 
vold fordi noen ser at vi er trans og blir sinte. 

De av oss som er trans er i garderoben eller på 
toalett et for å skift e og gjøre akkurat det 
samme som alle andre. Sannsynligvis har du 
skift et i en garderobe sammen med en trans-
person, du har bare ikke visst at de var det. 
Men debatt en har blitt  så polarisert at en kan 
få inntrykk av at det handler om at når kvinner 
med penis får tilgang til garderobene, så 
kommer det til å skje overgrep. Det er forstem-
mende når vi vet at dett e ikke er sant. Kvinner 
som er trans (med eller uten penis) er ikke en 
trussel, de er truet.

Noen ble opprørte fordi de så for seg at menn 
ville endre kjønn til kvinne og delta i toppidrett  

Illustrasjon: Lene Åsberg / 
frufl eur (instagram)

”De av oss som er 
trans er i garderoben
eller på toalettet for å skifte 
og gjøre akkurat det samme 
som alle andre.”
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Tokjønnsmodellen

Tilhengere av 

tokjønnsmodellen 

ønsker at kun mann og 

kvinne skal aner-

kjennes som kjønn, og 

tror at transpersoner 

ikke fi nnes.

Terf

Trans exclusive 

radical feminist.

Biologisk kjønn

Biologisk kjønn er 

blant annet basert på 

hvilke kromosomer en 

har (XY, XX, eller 

andre varianter), 

hormoner og 

kjønnsorganer. 

Biologisk kjønn 

stemmer ikke alltid 

overens med 

kjønnsidentiteten.

for å vinne fl ere premier. Det man da glemmer 
er at det fi nnes strenge regler i idrett en mot 
doping, hormonnivå og mer som i stor grad vil 
ta bort de fysiske fordelene en slik hypotetisk 
mann ville hatt . Transkjønnede kvinner kan 
være ulike ciskjønnede kvinner, ja, men cis-
kjønnede kvinner er heller ikke like. Noen har 
fordel av at de har lange bein eller lav vekt, 
andre av naturlig hormonnivå. Det er svært 
usannsynlig at noen ville valgt å gjennomgå 
kjønnsbekreft ende behandling kun for å delta i 
en annen kjønnsklasse, og det ville ikke vært 
riktig å nekte noen å delta i riktig klasse bare 
fordi de er trans.

BESKYTTELSE AV CIS-KVINNER? 
Garderober har vært et hett  tema i transdebat-
ten. Spesielt denne delen av diskusjonen virker 
importert fra USA hvor man noen steder har 
økt beskytt elsen mot diskriminering av trans-
personer, men andre steder har konservative 
kreft er innført lover som gjør at en ikke skal få 
bruke det toalett et eller den garderoben som 
stemmer overens med kjønnet. I stedet ønsker 
de at for eksempel kvinner som er trans skal gå 
på herretoalett et. 

Terfs har skjøvet kvinner som har opplevd 
overgrep foran seg i iveren ett er å ekskludere 
transkvinner. Jeg har fl ere ganger sett  påstan-
der om at det å se en kvinne med penis i 
garderoben vil være triggende for overgreps-
utsatt e. Nå ønsker jeg selvsagt ikke å underslå 
at en opplevelse kan være problematisk for 
mennesker med traumer, men jeg mener at 

løsningen må bli noe helt annet enn å eks-
kludere en gruppe kvinner fra riktig garderobe. 
Ciskvinner begår også overgrep, og de som har 
vært utsatt  for overgrep bør få hjelp til å 
bearbeide opplevelsene sine i stedet for å 
nekte noen tilgang til garderober. Argumentene 
om garderober, idrett  og så videre virker på 
meg som oppkonstruerte for å dekke over at 
noen ikke vil at transpersoner skal ha noen 
rett igheter i det hele tatt .

Legg merke til at diskrimineringen og bekymrin-
gen svært oft e går ut over transkvinner, og i 
mye mindre grad transmenn. Dett e kan skyldes 
at kvinnene skaper mer synlig uro og at 
ciskvinner ses på som mer utsatt e for de (oft e 
innbilte) utfordringene som har blitt  heft ig 
diskutert. For eksempel ble det spredt kons-
pirasjonsteorier om at det ikke ville bli lov å 
bruke ordet kvinne lenger fordi noen tok til 
orde for at man kunne bruke et mer inklude-
rende språk når man snakket om mennesker 
som menstruerer, er gravide eller har vulva. Når 
man oppfordrer til å ta livmorhalsprøve bør alle 
som har vagina inkluderes, og ikke bare de som 
er kvinner. Det betyr ikke at det blir forbudt å 
kalle seg selv eller andre for kvinne.

Transdebatt en i Norge har i stor grad blitt  
preget av at en fagperson eller noen som har 
levd erfaring som trans har skrevet et innlegg, 
og så har en av et lite knippe med anti-trans-
aktivister svart med følelsesladde innlegg som 
ikke er faktabaserte. Mange av de som svarer 
er terfs, og ett er hvert startet de debatt er selv 

Ciskjønnet

Å være ciskjønnet betyr at 

man identifi serer seg med 

det kjønnet man fi kk tildelt 

ved fødselen.
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også. Det har vist seg å være dumt å nevne 
noen av dem med navn hvis man vil rett e opp i 
feilinformasjonen, fordi de da får tilsvarsrett , 
noe de benytt er seg av stort sett  hver gang. 
Dett e gir dem en ny mulighet til å spre fordom-
mer og «alternative fakta». Det at innleggene 
blir trykket i en avis eller at terfs får delta i 
debatt er, gir det de sier en viss legitimitet i 
noens øyne, og de låner autoritet fra mediet de 
er i. Det de sier påvirker de som ikke har 
kunnskap, men som blir redde, og de som 
diskrimineres og utsett es for vold på grunn av 
hatytringer og frykt.

POLITISERT DEBATT 
Det har i liten grad blitt  skilt mellom fag-
personer, mennesker med levd erfaring eller 
forståsegpåere som sprer konspirasjonsteorier, 
og når noen ser en debatt  på TV eller i avisen, 
kan det være vanskelig å vite om de som 
diskuterer faktisk har peiling på det de snakker 
om. Ett er hvert har vi fått  to parallelle debatt er. 
En der fagfolk diskuterer med hverandre om 
hva som vil være best, og en der aktivister og 
fagfolk står mot kunnskapsløse mennesker som 
roper til de som gidder å lytt e.

Vi har ytringsfrihet i Norge, men det er ikke 
noen lov som sier at man må få trykket mening-
ene sine i en avis. Det har vært altfor mange 
avisinnlegg fra folk som frykter transpersoner, 
men ikke vet noe om dem. 

Noen av resultatene av den debatt en vi har 
hatt , er at transpersoner har vært nødt til å 
bruke mye tid på å lese mange transfobiske 
innlegg, å skrive svar på urimelige påstander og 
repetere de samme poengene igjen og igjen. 
Hvis ikke debatt en var så polarisert og dominert 
av mennesker som betviler transpersoners 
eksistens og kaster fram fordommer på løpende 
bånd, kunne vi for eksempel hatt  debatt er om 
hvordan vi skal få slutt  på diskrimineringen av 
transpersoner, om å få lett ere tilgang på 
helsehjelp, om hvordan vi skal sørge for at alle 
(uavhengig av kjønn) skal føle seg trygge og 
velkomne i garderoben, eller hvorfor det ikke 
har kommet noen støtt eordninger for 
sexarbeid ere under koronakrisen. Vi vet at de 
av oss som er transkjønnede er overrepresent-
ert blant sexarbeidere.

Vi trenger uten tvil mer mangfold og 
representa sjon fra transpersoner, særlig 
transpersoner som også er fagpersoner på 
kjønn, både i media, helsevesenet og ellers i 
samfunnet. Det er skrekkelig at noens menn-
eskerett igheter skal kunne bli en åpen debatt  
mellom alle som vil.

KILDER

«LHBT-rett igheter på vikende 

front»  htt ps://forskning.no/

kjonn-og-samfunn-lhbt-part-

ner/lhbt-rett igheter-pa-viken-

de-front/1711639

Lov om endring av juridisk 

kjønn, htt ps://lovdata.no/

dokument/NL/lov/2016-06-17-

46

Endelig: Lov vil beskytt e 

transpersoner mot hatkrimi-

nalitet htt ps://www.

foreningenfri.no/endelig-lov-

vil-beskytt e-trans personer-

mot-hatkriminalitet/

LOVER

Lov om endring av juridisk kjønn 

§ 1.Defi nisjon
Med juridisk kjønn menes det kjønnet en person er 
registrert med i folkeregisteret.

§ 2.Rett  til å endre juridisk kjønn
Personer som er bosatt  i Norge og som opplever å 
tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er 
registrert med i folkeregisteret, har rett  til å få endret 
sitt  juridiske kjønn. Departementet kan gi forskrift  om 
at loven skal gjelde for norske statsborgere bosatt  i 
utlandet.

§ 3.Endring av juridisk kjønn for personer som er 
satt  under vergemål
En person som er satt  under vergemål ett er verge-
målsloven, søker selv om endring av juridisk kjønn.

§ 4.Endring av juridisk kjønn for barn
Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av 
juridisk kjønn.
Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juri-
disk kjønn sammen med den eller de som har forel-
dreansvar for barnet. Dersom foreldre har felles 
foreldreansvar, men søknaden fremmes sammen 
med bare en av dem, kan det juridiske kjønnet likevel 
endres dersom dett e er til barnets beste. Søknad om 
endring av juridisk kjønn for barn under 6 år fremmes 
av den eller de som har foreldreansvar for barnet. 

Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter 
om det saken gjelder, skal informeres og gis mulighet 
til å utt ale seg før søknaden fremmes. Det er et vilkår 
for endring at barnet har en medfødt usikker soma-
tisk kjønnsutvikling. Søker må legge fram dokument-
asjon på tilstanden fra helsepersonell.

§ 5.Behandlingen av søknader om å endre juridisk 
kjønn
Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av 
skatt ekontoret (folkeregistermyndigheten). Skatt e-
kontorets vedtak i sak om endring av juridisk kjønn 
kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
Søknader fra barn mellom 6 og 16 år som ett er § 4 
andre ledd andre punktum fremmes sammen med 
bare en av dem som har foreldreansvar, behandles 
av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens 
vedtak kan påklages til Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten.

§ 6.Rett slige konsekvenser av å endre juridisk 
kjønn
Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved 
anvend elsen av andre lover og forskrift er. Fødsel-
skjønnet skal likevel legges til grunn dersom det er 
nødvendig for å etablere foreldreskap og foreldre-
ansvar ett er barneloven. En person som endrer sitt  
juridiske kjønn, beholder rett igheter og plikter som 
følge av farskap, morskap eller medmorskap.
Regler som gjelder om eller for en kvinne som føder 

barn, gjelder på samme 
måte for en person som føder barn ett er å ha endret 
juridisk kjønn.

§ 185 Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straff es den som 
forsett lig eller grovt uaktsomt off entlig sett er fram en 
diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring 
regnes også bruk av symboler. Den som i andres 
nærvær forsett lig eller grovt uaktsomt framsett er en 
slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet 
ledd, straff es med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det 
å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølg-
else eller ringeakt overfor noen på grunn av dere

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske  
 opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) seksuelle orientering,
d) kjønnsidentitet eller kjønnsutt rykk, eller
e) nedsatt e funksjonsevne.
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Albertine har invitert advokat Dagfi nn Hessen Paust 
til å være vår gjest i spalten der vi lar godtfolk 
fi losofere og refl ektere over sexmarkedet. Paust kan 
vise til et mangfoldig utdannelsesløp med både 
musikkvitenskap og russisk i tillegg til juss. Heldigvis 
ble det jussen som seiret. For prostitusjonspolitikk og 
narkotika politikk har mye til felles, og allerede som 
jusstudent på universitetet i Oslo, tok Paust til orde 
for at dagens narkotikapolitikk gjør mer skade enn 
gagn. Det er et spor han har fulgt i sitt  daglige virke 
der han i tillegg til å forsvare mulig skyldige eller 
uskyldige lovbrytere, også er fagleder i Forening 
tryggere ruspolitikk. Her har han sammen med andre 
blådresskledde rus reformaktivister av alle kjønn, klart 
det kunststykket å få Høyre til å bli skadereduksjons-
modellens fremste forsvarer. Det er usikkert om 
erfaringer som tidligere dørvakt har vært nytt ig i de 
stadige verbale disputt  ene med foreningens leder og 
påtalemakta, men han har bidratt  til å avkle politiets 
undercover lobby virksomhet fordekt som Norsk 
narkotikapolitiforening.  

Hva tenker du når du hører ordet prostitusjon?
For meg er det negativt ladet ett ersom det brukes om 
å gå på akkord med sin integritet eller grunnleggende 
verdier, typisk ved å selge noe som ikke bør selges. 
Jeg vil tro det ligger nært «korrupsjon» i manges 
hoder. I så måte er «sexarbeid» mye bedre.

Er «horekunde» et godt begrep?
Det kan nok oppleves noe dehumaniserende – om 
enn i mindre grad enn det svenske utt rykket «torsk» 
som bokstavelig talt reduserer en til et kaldt og 
slimete dyr. Spørsmålet er kanskje heller om «hore» er 
et godt ord? Selv ville jeg nok ikke ha brukt det.

Er det tabu å snakke om erfaring med kjøp av 
seksuelle tjenester?
Magefølelsen min er at dett e kan avhenge av både 
ens eget kjønn og kjønnene til dem en kjøper 
tjenester av, samt miljøet en vanker i. Jeg vil likevel tro 
at den stereotype cis-mannlige «horekunden» som 
kjøper sex av cis-kvinner, fremdeles risikerer moralsk 
fordømmelse for sitt  kvinnesyn – enten utt alt eller 

stilltiende – hvis han forteller om sine kjøp til hvem 
som helst. 

Er det tabu å snakke om erfaring med salg av 
seksuelle tjenester?
Det er blitt  større takhøyde for å dele slike erfaringer i 
off entligheten, men mitt  inntrykk er at det fortsatt  
kommer med en sosial kostnad.

Er sex en menneskerett ?
Et ubetinget krav på sex ville innebære urimelige 
inngrep i andres rett ssfære. Samtykkende voksne kan 
dog ikke nektes å ha seksuelle relasjoner med 
hverandre. At det ytes vederlag for en slik relasjon, 
bør også i og for seg være uten betydning så lenge 
det ikke er tvil om samtykket, men jussen er oft e ikke 
helt logisk.

Har kjøp av sex en funksjon ut over det rent 
seksuelle?
Seksualitet kan nok defi neres på ulike måter, men jeg 
vil tro at sexarbeidere oppfyller manges behov for 
nærhet og intimitet eller simpelthen å bli sett  – ikke 
bare utløp for kåtskap.

Kan kjøpere og selgere av sex ha det sjelelig bra 
med seg selv?
Det vil jeg anta, men for mange er nok samfunnets 
fordømmelse fortsatt  et hinder. 

Pro et contra kriminalisering av prostitusjon?
Det er lett  å forestille seg hvordan en laissez-faire 
legalisering av sexkjøp kunne bære galt avsted. Men 
det samme kan man si om pengespill, alkohol og en 
rekke andre markeder som helst ikke bør overlates til 
seg selv. All den tid slike markeder ikke forsvinner når 
den ene eller annen part i transaksjonen kriminalise-
res, er det fornuft ige utgangspunktet å la tjenestene 
og varene formidles i ordnede, lovlige rammer snarere 
enn i skjul. Så kan partiene krangle om hvorvidt det 
skal være lovlig for alle voksne å kjøpe, eller bare for 
dem som har størst behov.

BUY
BUY

LOVE

Dagfi nn Hessen Paust

,
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Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen.
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BESTE 
 PION PION
BESTE 

BJØRN GUNNAR IVERSEN 
Overlege og smitt evernspesialist 

Bjørn Gunnar Iversen, overlege og 
smitt evernspesialist, mangeårig lhbt -
aktivist og styremedlem i PION, har en 
lang historie med PION.  

- Det var Kristen Frigstad som vervet meg 
inn i styret i PION i 2003 tror jeg det var, 
og siden den gang har jeg vært vekselsvis 
vara og fast representant kun med et 
opphold da jeg bodde utenlands. 

Han mener at PION har en viktig rolle som 
interesseorganisasjon for en av de mest 
marginaliserte gruppene i samfunnet.

 - Folk som selger seksuelle tjenester, er 
jo en av gruppene som er sett  mest ned 
på. At du da har en interesseorganisasjon 
som ikke drar off erkortet, men viser 
styrke og krever å bli tatt  på alvor har 
vært veldig viktig. 

Bjørn minner om at sexarbeidere skal ha 
beskytt else på samme måte som andre 
yrkesgrupper, og peker blant annet på 
paradokset som oppsto med sexkjøps-
loven.

- Sexkjøpsloven ble sagt å skulle ramme 
sexkjøperen, men det er jo i første rekke de 
som selger sex som rammes av den, sier 
han og legger til at det oft e er de marginali-
serte gruppene som kommer dårligst ut. 

- Det er sjelden samfunnets støtt er som 
rammes, for å si det sånn. 

Av den viktigste rollen PION har, trekker 
han frem arbeidet med å påvirke holdnin-
ger i samfunnet.  

- En ting er støtt en til medlemmer og 
brukere når det gjelder konkret juridisk 
rådgivning, det å sett e saker på dags orden, 
jobbe for smitt eforebyggende tiltak og den 
type ting, sier han.  

- Men det er noe mer enn det – det er 
å bygge opp under holdninger der man ikke 
blir stakkarsliggjort, ja, ikke legge opp til å 
bli synes synd på. 

- Det er fantastisk at PION har eksistert i 
over trett i år, og jeg som har vært med en 
stund har sett  utfordringene og vanskelig-
hetene underveis. 

Han mener det er behov for PION mer enn 
noen gang, særlig fordi det stadig blir fl ere 
med erfaring fra sexsalg. 

- Gratulerer med 30 års jubileumet, og stå 
på videre! Forsett  kampen for å styrke 
sexarbeidernes rett igheter og verdi, det 
trengs fortsatt !
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ANNE-KARIN KOLSTAD 
Generalsekretær i HivNorge 

– Vi har jo samarbeidet med PION siden 
tidenes morgen, sier Anne-Karin Kolstad, 
generalsekretær i HivNorge, og forklarer 
at PION har sitt et i styret i HivNorge fra 
begynnelsen av. 

– Dere har vært gode og systematiske i 
arbeidet, og ikke minst gode på samar-
beid med alle som ønsker å samarbeide.

Særlig vekt legger hun på informasjonsar-
beidet PION har gjort knytt et til hiv og 
andre seksuelt overførbare sykdommer. 

– Dere har jobbet systematisk med god 
helseinformasjon til sexarbeidere 
gjennom alle år, men også til kundene 
deres. 

Kolstad trekker frem betydningen av at 
arbeidet er kunnskapsbasert. 

– Det dere har vært gode på, er å følge 
med på forskning på fagfeltet, være tidlig 
ute og være oppmerksom på endringer. 

– Da vi fi kk kjempet gjennom PrEP, sto 
PION i første rekke for å følge med og 
undersøke om det virket, sier hun, og 
understreker betydningen av godt 
samarbeid i denne saken. 

En stadig større utfordring er at markedet 
er i kontinuerlig endring. 

– Dere har også vært gode på å se dett e, 
og fange opp nye grupper som kommer 
inn. 

- I dag er det jo fl ere grupper som selger 
sex enn tidligere, forklarer hun, og peker 
på blant annet chemsex-miljøet, SM -
migranter og andre grupper. 

Kolstad mener PION alltid har vært en 
modig stemme, og trekker særlig frem det 
å kjempe en kvinnekamp som er i strid 

med den tradisjonelle kvinnekampen der 
sexarbeidere ikke har blitt  anerkjent. 

– Dere har aldri fått  støtt e fra kvinnebeve-
gelsen, men har aldri veket og alltid valgt 
å heller stå i det. 

– Så jeg vil gratulere så mye med 30-års 
jubileum, og ser frem til videre samarbeid 
som allierte! 

ARILD JOHAN MYRBERG
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Arild Johan Myrberg trekker frem det 
gode og fruktbare samarbeidet med PION 
i alle år, særlig med tanke på arbeidet med 
og mot hivepidemien og andre seksuelt 
overførbare sykdommer. 

– Helsedirektoratet ansatt e i sin tid to 
personer med sexarbeidererfaring som 
skulle bidra til å iverksett e målrett ede 
tiltak for andre sexarbeidere. Dett e var 
virkelig brukermedvirkning i praksis, og et 
grep som aldri var blitt  gjort før.

Han har selv samarbeidet tett  med PION 
på dett e saksfeltet helt siden begynnelsen 
av 2000-tallet. Særlig vekt legger han på 
hvordan PION har vist at det er sexarbei-
derne selv som sitt er på nød vendig 
kompetanse og erfaring, som har delt 
kunnskapen og sørget for stadige påmin-
nelser.  

– Dere har gitt  myndigheter som oss, og 
samfunnet for øvrig, viktig kunnskap, men 
også en påminnelse om at historien om 
sexarbeid handler om mye mer enn bare 
den seksuelle akten eller spørsmål for og 
imot sex-salg.

– Det handler om en samfunnsstruktur, 
legger han til. 

Han trekker også frem PIONs innsats for å 
ivareta sexarbeidernes rett igheter og 
interesser både internasjonalt og nasjo-
nalt.

– Globalt sett  har sexarbeidere vært en 
sårbar gruppe med hensyn til seksuelt 
overførbare sykdommer og infeksjoner.  

– Men dett e skyldes jo ikke bare manglen-
de bruk av kondom eller antall sexpartne-
re, forklarer han, og minner om at 
sexarbeidere som gruppe er utsatt  for 
stigma, vold, fatt igdom og frarøvelse av 
rett igheter.

– Dett e er ulikt fordelt globalt, men for 
norske forhold har vi satt  stor pris på at 
PION har holdt fanen høyt på disse 
områdene.

Han legger vekt på PIONs viktige rolle 
som støtt espiller også i fremtiden. 

– Vi som myndigheter skal dekke hele 
samfunnet, ha universelle tiltak og tilbud, 
samtidig som vi skal skreddersy likeverdi-
ge tjenester til alle. Da er det å ha sterke 
og tydelige bruker- og interesseorganisa-
sjoner helt avgjørende. 

– Fordi PION drives av og for sexarbeide-
re som faktisk kjenner forholdene og vet 
hva behovene er, både er og blir er PION 
en viktig støtt espiller for oss, og vi 
gratulerer hjertelig med jubileet!

BENTE OFTEDAL ROLI 
Advokat 

Bente Oft edal Roli er seksjonsleder ved 
Kontoret for i Fri rett shjelp i Oslo kommu-
ne, og hun sitt er i styret for PION. Hun 
henter frem PIONs arbeid både nasjonalt 
og internasjonalt, men fremhever særlig 
innsatsen for å gi sexarbeidere alminne-
lige rett igheter og beskytt else på linje 
med alle andre yrkesgrupper. 

– PION hjelper sexarbeiderne der de er 
uten annen agenda enn det, sier hun, og 
trekker frem særlig ett  felt der hun mener 
PIONs innsats har betydd mye.

– Det viktigste er nok arbeidet for 
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sexarbeideres rett igheter i forhold til 
skatt , pensjon, sykepenger og andre 
trygderett igheter, ja, alle elementære 
rett igheter vi har i det norske arbeidslivet.

– Dett e har synliggjort hvilke utfordringer 
sexarbeidere blir utsatt  for og hvilken 
diskriminering som foregår. 

Hun peker også på PIONs arbeid for å 
fj erne sexkjøpsloven, et lovverk hun har 
erfart bidrar til å undertrykke kvinner 
snarere enn det motsatt e. 

– Man kan jo ikke verne en gruppe ved å 
forfølge dem, sier hun, og viser til 
praksisen med å holde oppsyn med 
sex arbeiderne for å få tak i kundene. 

– Forbudet mot å kjøpe sex går utover 
selgerne, ikke kundene!

Roli mener at PION har gjort en stor jobb 
med å få frem dett e perspektivet i 
debatt en, og vil komme til å ha en viktig 
rolle i tiden som kommer.

– Dere må fortsett e med å synliggjøre 
diskriminering av sexarbeidere i Norge. 
Ja, fortsett e å jobbe for at de får de 
rett ighetene de burde ha hatt , rett  og 
slett .

– Dere spiller en enormt viktig rolle, og 
jeg ønsker til lykke med jubileet!

BJØRG NORLI 
Leder av Pro Sentret 

Bjørg Norli, leder for Pro Sentret som har 
vært en nær samarbeidspartner i alle år, 
mener PION har gjort et uvurderlig arbeid 
for sexarbeidernes sak gjennom de siste 
30 årene. 

– I et samfunn som stort sett  har påført 
sexarbeidere skam og stigma, har dere 
med sterke motkreft er ufortrødent påpekt 

at det ikke fi nnes et oss og dem, men et vi. 

Hun trekker fram PIONs rolle som 
aktivister og en aktør som høyt og tydelig 
korrigerer der det trengs:

– I prostitusjonslandskapet har PION på 
mange måter vært den litt  irriterende 
lillesøsteren med utestemme og gjennom-
tenkte og ubehagelig gode poenger.

– Dere har utfordret det eksisterende for 
å skape både sosial og politisk forandring 
til det beste for personer som selger sex, 
men også for et varmere og mer inklude-
rende samfunn. 

– PIONs evne og vilje til å ha en tilstede-
værelse og å vise tydelighet er vel så 
viktig.

– Ved å kontinuerlig minne oss på den 
urett  som begås, de overgrep sexarbeide-
re utsett es for og den aksepterte 
diskrimineringen av marginaliserte 
grupper, har dere vært en sentral 
pressgruppe og premissleverandør for 
arbeidet på dett e feltet. Det skal dere 
være stolte av. 

Norli sett er stor pris på å få gratulere og å 
få formidle hvor mye PION faktisk betyr. 

– Til alle i PION, takk for at dere står fram 
og bruker stemmen deres, takk for at 
dere står i solidaritet med de som ikke 
kan nett opp det. Takk for at dere bidrar 
til å sikre verdighet, autonomi og grunn-
leggende menneskerett igheter til 
sexarbeidere av alle kjønn. 

– Takk også for godt samarbeid gjennom 
alle disse årene. 

– Fra alle oss på Pro Sentret til alle dere i 
PION, hipp hurra og gratulerer med 30 
års jubileet!

DAG ØISTEIN ENDSJØ
Professor 

Dag Øistein Endsjø, professor i religions-
vitenskap ved Universitetet i Oslo og 
tidligere leder av Menneskerett salliansen, 
mener det er fl ere grunner til å være 
takknemlig overfor PION. 

– Først og fremst handler det om det 
viktige arbeidet dere gjør for deres 
målgruppe, en gruppe som oft est overses 
både av politikere og andre, forklarer han, 
og hevder at om det ikke hadde vært for 
PION ville folk i denne gruppen stått  mye 
mer alene.

– Ikke minst er dere en viktig påminnelse 
for alle oss andre om hvordan samfunnet 
burde vært fl inkere til å verne om 
nett opp de som står i utkanten. 

Han er minst like takknemlig for hva dett e 
arbeidet betyr for oss alle, og kommer inn 
på feltet han selv brenner særlig for. 

– For dett e handler om likestilling og 
grunnleggende menneskerett igheter på 
sitt  mest prinsipielle. 

Han påpeker det typiske i at vi slår oss på 
brystet når vi støtt er menneskerett igheter 
for de som faller innenfor rammene av 
hva samfunnet ser som akseptabelt. 

– Men menneskerett ighetene og likestil-
ling er alltid viktigst i samfunnets rand-
soner, der de som er mest sårbare og 
usynlige befi nner seg. 

Han mener det er nett opp her det er aller 
mest avgjørende å stå opp for de sentrale 
universelle verdiene. 

– For hvis de grunnleggende prinsippene 
for menneskerett igheter og likestilling 
ikke gjelder her, blir prinsippene både 
uthult og relativisert. 

– Slik blir alle vi andre også mer sårbare 
når vi en dag plutselig ikke lenger står der 
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trygt i samfunnets avgrensende sentrum. 

– Her er det dere i PION kanskje gjør det 
viktigste arbeidet for hele samfunnet og 
for oss alle. 

Han påpeker at det å kjempe for like-
stilling og menneskerett igheter for 
sex arbeidere i samfunnets randsone, 
handler om å kjempe for likestilling og 
menneskerett igheter for oss alle. 

– Vi er ikke likestilt før alle er det, sier 
han, og avslutt er: 

– Det er med stor takknemlighet jeg 
ønsker å gratulere PION med sine første 
trett i år. 

FRANK ROSSAVIK
Journalist og forfatt er 

– Jeg har hatt  kontakt med PION hele 
tiden og har inntrykk av at de har gjort en 
viktig og god jobb ved å kjempe for en 
reelt svak gruppe, sier Frank Rossavik, 
forfatt er og kommentator i Aft enposten. 

Han brøt tabuer da han på et debatt møte 
i Studentersamfunnet i Bergen i 2013 var 
åpen om egne erfaringer med sexarbeid.

– Jeg kom til å bemerke at jeg både har 
kjøpt og solgt sex, men det var jo ikke 
egentlig ment som en stor nyhet.

– Opplysningen kom nærmest som en 
bisetning, og da ingen i salen kommenter-
te det, ble det heller ikke noe tema.

Det ble det imidlertid i ett erkant da 
Magasinet Fett , som hadde fanget opp 
bemerkningen, ønsket et intervju.

– De som vet hvordan jeg ser ut vil vel 
skjønne at jeg ikke har solgt så mye sex, 
sier han og ler godt. 

– Så det var ingen levevei akkurat, men 

noen episoder var det. 

Han er også åpen om at han har kjøpt sex 
både i Norge og utlandet, uten at han ser 
det store problemet i det. 

– Det at voksne mennesker bestemmer 
seg for å ha sex og at det ett erpå 
overføres penger, er ikke et problem i seg 
selv, mener han, men understreker at et 
premiss for både salg og kjøp av sex er 
likeverdighet og frivillighet.

Han er enig i at det kan være problem-
atikk forbundet med sexsalg, men da 
handler det om helt andre ting. 

– Sexsalg kan i noen situasjoner være 
knytt et til menneskehandel, men da er 
det ikke sexsalget i seg selv som er 
prob lemet. 

Uansett  utgjør sexarbeidere en minori-
tetsgruppe som har større utfordringer 
enn mange andre. 

– De som driver med sexsalg er jo i 
konfl ikt med nesten alle og opplever 
miskreditt  hos majoriteten av oss.

– Derfor er det svært viktig å ha en 
organisasjon som PION, som ivaretar 
sexarbeidernes menneskelige og politiske 
interesser, sier han, og benytt er anled-
ningen til å gratulere med jubileet. 

HALVOR FRIHAGEN 
Advokat 

Halvor Frihagen er advokat og har vært 
en uredd støtt espiller i viktige saker, 
særlig i forbindelse med utlendings-
myndighetene. 

På spørsmål om hva han mener er det 
viktigste PION gjør, kommer svaret raskt: 

– Det er å vise hvordan vi skal møte en 
gruppe som mange har meninger og 

tanker om, og fordommer mot. I stedet 
for å fortelle disse menneskene hva de 
skal gjøre, hvordan de skal gjøre det og 
hvordan skal oppføre seg, så bør vi spørre 
de menneskene selv. 

Han minner om at dett e er mennesker 
som faktisk kan snakke selv, men som på 
grunn av fordommer oft e ikke kommer til 
orde.

– PION spør menneskene direkte: hvilken 
hjelp trenger du, hva skal til for å gjøre 
ditt  liv litt  bedre, og hva kan vi gjøre for å 
hjelpe til med det.

Av erfaring vet han at nett opp dett e er en 
forbilledlig vei å gå for alle som på et eller 
annet vis skal hjelpe andre mennesker.

– Man må ha respekt for at folk kjenner 
sitt  eget liv, det er de som kjenner sine 
egne behov best, det er de som vet 
hvordan livet skal leves. 

– Dett e er verdier som denne gruppen 
sjelden møtes med, men som for PION er 
en selvfølge, avslutt er han, og benytt er 
anledningen til å gratulere med dagen.

– Jeg ønsker PION til lykke med jubileet! 

INGE ALEXANDER 
GJESTVANG

 Leder for FRI 

leder for FRI, Foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold, legger vekt på 
hvordan PION har vært en tydelig 
stemme i 30 år. 

– I tillegg til å ivareta sexarbeideres 
interesser har PION også drevet helse-
fremmende arbeid og veiledning, noe 
som er svært viktig.

Både PION og FRI jobber på fagfelt hvor 
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fordommer, antakelser, misoppfatninger 
og forsøk på påføring av skam mot 
målgruppa er dagligdags. 

– I møte med dett e er det så viktig at vi 
har et faglig fundament, og at troen på 
menneskeverdet og oppmerksomhet mot 
sårbare personer står sentralt.

Han minner om at både kalde vinder i 
Europa og Covid-pandemien har gitt  
mange store utfordringer. 

– I kriser er det alltid minoriteter og 
marginaliserte grupper som rammes 
hardest, og det er da solidariteten blir 
avkrevd mest, sier han.

– Jeg er glad for perspektivene og 
påminnelsene PION bidrar med både i 
retning av oss i de skeive bevegelsene, og 
samfunnet for øvrig. 

På vegne av FRI ønsker jeg PION hjertelig 
til lykke med de første 30 år! Gratulerer!

KIRSTEN FRIGSTAD
Kriminolog, sosionom og PIONs 

medgründer

– Det er helt fantastisk, alt denne 
organisasjonen har fått  til i alle år, 
utbryter Kirsten Frigstad som selv var 
med på å etablere PION. 

– Da vi stift et organisasjonen, var jo 
sexarbeidere ekstremt stigmatisert, enda 
mer enn i dag om mulig, sier hun. 

Et karakteristisk tegn på akkurat det, var 
at de det faktisk gjaldt ikke ble involvert i 
arbeidet.

– Og alle snakket jo for disse kvinnene, så 
noe av hovedpoenget med å stift e 
organisasjonen var at sexarbeiderne 
kunne snakke for seg selv, sier hun. 

– Og det mener jeg PION har fått  til. 

Et av de viktigste tegnene på det, er at 
det er sexarbeiderne selv som er sitt  eget 
talerør. 

– Jeg satt  i styret frem til i fj or, men nå 
består vel snart hele styret av sexarbeid-
ere selv, oppsummerer hun, og under-
streker betydningen av nett opp det.

– Det er jo de som sitt er med erfaringen 
og kunnskapen. 

Frigstad trekker også frem at arbeidet går 
utover landegrensene. 

– Og så må jeg ta med hvordan dere nå 
bemerker dere internasjonalt. 

– PION er en av de eldste organisasjon-
ene, legger hun til, og peker på hvor viktig 
erfaring og kompetanse er også her. 

– Og ikke minst kilde til inspirasjon for 
andre! 

Hun avslutt er med en hyllest til det hun 
mener er en svært viktig organisasjon og 
samfunnsaktør:

– Jeg er imponert, og stolt av å ha fått  
være med å stift e organisasjonen, og jeg 
er stolt av de folka som har drevet den 
fremover i alle år. Mått e PION leve i 
mangfoldige år fremover!! 

LIV JESSEN
Tidligere leder av Pro Sentret 

Liv Jessen, tidligere leder i Prosenteret, 
har arbeidet med spørsmål om prostitu-
sjon i en årrekke, og hun mener PIONs 
viktigste innsats i samfunnet har vært å 
synliggjøre sexarbeiders vilkår og stigma.

– Arbeidet har ikke gått  upåaktet hen 
enten man har vært uenig eller enig med 
PIONs standpunkter!

Hun mener vi må erkjenne at det 

fremdeles er en lang vei å gå når det 
gjelder å anerkjenne sexarbeid som en 
del av det uregulerte arbeidsmarkedet.

– Vi ser fortsatt  stigmatisering og usynlig-
gjøring av sexarbeidere, både mannlige 
og kvinnelige, som det viktigste hinderet.

Da PION startet med forebyggende 
hiv- og rett ighetsarbeid, ble det ifølge 
Jessen satt  en ny standard for prostitu-
sjonsarbeidet og debatt en i Norge. 

– Det førte også til at vi som jobbet på 
feltet sakte, men sikkert fulgte ett er.

Hun mener at noe av den viktigste 
kampen sto ved spørsmålet om kriminal-
isering. 

– Dessverre ble dett e i første omgang en 
tapt sak, tross iherdig innsats fra PION og 
andre.

– Vi ser med interesse at PION er 
kreative i bruk av nye platt former for å nå 
folk, og vi er glade for at dere har knytt et 
dere til den internasjonale sexarbeider-
bevegelsen. Her er det mye å hente, sier 
hun og legger til: 

– At PION synes å bevege seg i retning av 
å bli en reell medlemsorganisasjon er 
også gledelig.

Jessen legger til at PION har all grunn til 
å være stolt av innsatsen så langt, og er 
optimistisk på retningen videre.

– Jeg sender en takk til Astrid og alle de 
andre for utrett elig arbeid, og gratulerer 
med 30 års innsats! La oss pusse støv av 
parolen: Horer er også madonnaer! 
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MAY-LEN SKILBREI 
Professor og forsker ved Institutt  for 

kriminologi og rett ssosiologi, UIO

May-Len Skilbrei, professor i kriminologi, 
har arbeidet mye på feltet og fulgt PIONs 
arbeid siden hun startet som forsker. 

– PION har betydd mye både for min 
forskerkarriere og for hvordan jeg tenker 
om prostitusjon, forteller hun. 

PION var en av organisasjonene som hjalp 
Skilbrei da hun startet opp med forskning 
på Oslos prostitusjonsmarked på midten av 
1990-tallet. 

– Jeg fi kk hjelp av PION med å komme meg 
inn på massasjeinstitutt ene som den gangen 
var en stor del at markedet. 

Som i mange land vokste den norske 
sexarbeiderbevegelsen fram av behovet for 
innsats mot hiv/aids og av måten dett e 
arbeidet var organisert på. 

– I dett e arbeidet sto likemannsarbeidet 
sterkt, og med dett e ble det tydelig at 
andre enn sosialarbeidere og helsearbeid-
ere kunne formidle helseinformasjon og 
bidra til bemektigelse, forteller Skilbrei. 

Den svenske historikeren Jens Rydström 
har sammenlignet de skandinaviske 
sexarbeiderorganisasjonene, og han fant at 
nøkkelen til PIONs varighet og påvirknings-
kraft  er at organisasjonen har klart å holde 
seg relevant og nytt ig for myndighetene. 

– PION er både en organisasjon som støtt er 
opp om off entlige mål, og en som kontinuer-
lig problematiserer politikken og dens kunn-
skapsgrunnlag, sier Skilbrei. 

Hun mener at det er denne uroen vi som 
samfunn skal takke PION for. 

– Min støtt e til PION handler ikke om at jeg 
er enig i alt representanter for PION har 
sagt de siste 30 årene, sier Skilbrei, og 

forklarer at det mer handler om hvordan 
PION vært med på å endre måten det 
norske samfunnet forholder seg til en 
gruppe som historisk i liten grad har blitt  
lytt et til.

– Dett e er blitt  gjort gjennom blant annet å 
insistere på at sexselgere har like stor rett  
som andre til å påvirke politikk som handler 
om dem.

Skilbrei legger til at det kan hende PION 
hadde hatt  enda større gjennomslag om 
likheten til andre interesseorganisasjoner 
var større, men at det er gode grunner til at 
det ikke er slik. 

– Jeg mener PION påvirker tenkning, og 
derfor politikk på lang sikt, når dere 
insisterer på å vise fram mangfold og skape 
støy der andre vil ha orden i rekkene. 

– Nett opp derfor har vi behov for PION 
både nå og framover, og jeg gratulerer 
hjerteligst med jubileet!

PATRICIA KAATEE 
Politisk rådgiver 

Amnesty Internasjonal Norge 

Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty 
Norge, mener PION har vært en viktig aktør 
i arbeidet med å spre informasjon og 
kunnskap om levekårene til mennesker som 
selger sex i Norge.

– Dere har utfordret en eksisterende 
forståelse om sexarbeid som blant annet 
ser på kriminaliseringen som hensikts   messig 
og nytt ig.

Hun legger særlig vekt på hvordan PION 
har tatt  utgangspunkt i kunnskapsbasert 
informasjon i arbeidet og sørget for at det 
er sexarbeiderne selv som står i sentrum av 
debatt en. 

– Det er viktig at det er de som selger sex 
som selv defi nerer virkeligheten sin, og ikke 
lar den beskrives av andre, sier hun. 

– Det er de som vet hvordan hverdagen 
preges av det juridiske rammeverket, legger 
hun til, og understreker samtidig at dett e 
handler om menneskes levekår generelt. 

– Det handler om alt fra tilgang på bolig-
markedet til å kunne tegne forsikringer og 
ha tilgang på alminnelige tjenester.

Hun trekker også frem Amnesty og PIONs 
samarbeid gjennom mange år. 

– Amnesty og PION har løpende inform-
asjonsutveksling, og i perioder også et 
intenst samarbeid, forklarer hun, og nevner 
blant annet seminaret om levekår for 
sexarbeidere som Prosentret, PION og 
Amnesty arrangerte på Litt eraturhuset i 
desember 2016. 

– Vi opplever PION som en viktig alliert i 
arbeidet med menneskerett igheter i Norge, 
sier hun, og trekker også frem et felles 
internasjonalt arbeid

– Vi har vært sammen om en rekke interna-
sjonale skjellsett ende møter, deltatt  i 
paneldebatt er sammen, og vært sammen 
om mange viktige milepæler, forteller hun. 

Det er fl ere eksempler å ta av, og hun 
nevner noen. 

– Det var møtet om sexarbeidernes 
rett igheter i Brussel i 2005, som var 
oppstart for et europeisk nett verk for 
sexarbeideres rett igheter. 

– Vi arbeidet også sammen for å presentere 
informasjon om levekår for sexarbeidere i 
Norge på Norges høring for FNs kvinne-
komité i 2018. 

Avslutningsvis vil hun benytt e anledningen 
til en bursdagshilsen. 

– Jeg tenker at PION har vært så utrolig 
modig i alt dett e, og det er virkelig beun-
dringsverdig. 

– Vi i Amnesty er veldig glad for at dere 
fi nnes, og vi vil gratulere med de første 30 
årene og ønske lykke til med de neste!
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Pen i tøyet, med Stortingsplass for Høyre og 
medlem av finanskomiteen, skulle man kanskje 
ikke tro at Heidi Nordby Lunde har røykt hasj på 
direkten i NRK, gått til høylytt forsvar for 
Muhammedtegningene og for flaggbrenning. 

Men med tanke på at alt har handlet om å 
demonstrer et politisk eller verdimessig poeng, 
rimer det likevel med det uttalte liberalistiske 
ståstedet. Men å grunnlegge organisasjonen 
Kvinner for porno!?

- Det er jo et godt spørsmål, ler hun.

- Dette var på 1990-tallet, da de første sexklubb-
ene kom til Oslo og sexarbeid og sexsalg ble 
satt på dagsorden.

Kvinnegruppa Ottar var den tydeligste aktøren  
i anti-porno-bevegelsen og brukte utestemme 

når de ville bekjempe sexsalg- og kjøp. 

- Vi var mange som mente at debatten ble 
tabloid og uten nyanser, og ønsket å korrigere 
den med fakta og en kritisk stemme.  

- Narrativet var jo at fremstillingen av vold, 
seksualisert vold, førte til mer vold, og overgrep. 

- Den samme forestillingen gjaldt sexsalg, men 
det var ingenting som beviste dette. 

- Da det i 2009 faktisk ble innført et forbud mot 
salg av sex, så vi jo at konsekvensene var slik vi 
hadde advart mot. 

- Det viste seg jo at forbud gjorde tilværelsen 
vanskeligere for sexarbeiderne. 

- Typisk var jo at når politiet raidet de såkalte 

Sexarbeid kan være et vanskelig tema å håndtere politisk. Men for
bud og kriminalisering har viste seg å gjøre tilværelsen vanskeligere for 
mennesker som selger sex, og det må vi gjøre noe med, sier Høyres 
Heidi Nordby Lunde. 

Tekst og foto: Monica Wegling

Vil ha rettigheter 
for sexarbeidere 
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massasjeinstituttene, fikk kundene gå ut 
bakdøra, mens kvinnene ble paradert foran 
tilskuere for å ta imot bøter og straff. 

SAMME SYN, NYE STRATEGI
Det ligger et liberalistisk grunnsyn til grunn for 
standpunktet om sexarbeid. 

- Prinsippet som ligger til grunn er at to voksne, 
samtykkende mennesker må få gjøre som de 
ønsker, forutsatt at de ikke skader seg selv eller 
andre. 

Samtidig er hun ærlig på at hun møter seg selv i 
døren på noen spørsmål. 

- Jeg har fått spørsmål om jeg hadde syntes det 
var ok at min datter solgte sex dersom jeg 
hadde hatt barn, forteller hun. 

- Jeg sier jo et klart nei, men hvis hun likevel 

skulle gjøre det så hadde jeg ønsket at det 
skjedde så trygt og beskyttet som mulig. 
 
Men seriøst? Ville du syntes det var helt ok? Det 
er vel ganske greit å være liberal over cafebor-
det, men hvis situasjonen faktisk skulle dukke 
opp?

- Skal jeg være ærlig så sliter jeg av og til med 
hvor liberal jeg skal være, innrømmer hun, 

- Synes jeg at sexarbeid er helt ok egentlig?

- I denne, som i mange andre saker, er likevel 
ikke spørsmålet hva man liker eller ikke. 

- …men til syvende og sist må vi forholde oss til 
virkeligheten slik den er. 

Det høres rimelig ut, men hvordan vet vi at 
virkeligheten er slik den fremstilles? 
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Argumentasjonen som handler om at voksne 
mennesker må få gjøre hva de vil høres fint ut, 
men mange sexarbeidere er av en eller annen 
grunn presset eller tvunget, og har ikke egentlig 
noe ønske om å være i dette yrket?

- Vi må skille mellom handlinger et voksent 
menneske har valgt, og omstendighetene. Vold, 
trusler og tvang er ikke nødvendigvis knyttet til 
sexarbeid i seg selv, men er selvstendige 
handlinger og lovbrudd som er forbudt og som 
skal straffeforfølges.

Hun peker på risikoen for at spørsmålet om 
menneskers frihet blir overdøvet av moralisme 
og sidespor, ved å blande temaene. 

- Men det er klart, det kan være opportunt for 
de som er for et forbud mot sexsalg å blande inn 
generelle lovbrudd og behandle alt som om det 
handlet om det samme.  

HALLIKPARAGRAFENS KONSEKVENSER 
En liberalist i det konservative Høyre kan 
kanskje bli utfordrende av og til, også i sitt eget 
parti.  

Nordby Lunde tok i 2013 til orde for at hotell-
kjeder og utleiere av leilighet ikke skulle døm-
mes av hallikparagrafen. 

Du hadde ikke støtte i partiet?

- Jeg skal vel innrømme at timingen ikke var helt 
optimal, ler hun, om utspillet som kom tre dager 
før valget. 

Timingen gjorde uansett at saken fikk medie-
oppmerksomhet, og at konsekvensene av 
lovgivningen ble kjent. 

- Konsekvensen av lovgivningen ble jo at utleier 
av leilighet der leietaker selger sex kunne bli 
dømt for hallikvirksomhet, uten at de ante hva 
som skjedde. 

Ja, og hvis to sexarbeidere leide en leilighet 
sammen, kunne den som leiligheten sto på faktisk 
dømmes for hallikvirksomhet ovenfor den andre?

- Nettopp. 

Det var også eksempler på raid av leiligheter for 
å finne bevis på sexsalg. Dette førte både til 
usikkerhet, og at de ikke kunne ha en fast base. 
- Før hadde jo politiet vært på deres side og 

kunne verne og beskytte, men nå fikk de motsatt 
rolle og ble en trussel i stedet. 

Mange er enig i at lovgivningen gjør hverdagen 
både vanskeligere og farligere for sexselgere, 
men lovverket står fremdeles. Ungdomspartiet 
ønsker paragrafen fjernet, mens Høyre ønsker 
utredning. Nå er hun på linje med partiet. 

- Jeg ønsker en endring, men tror ikke det er 
noen god ide å oppheve loven til det den var.
 

- Vi må diskutere helheten. 

- Hvis vi skal oppheve forbudet, må vi jobbe med 
nye løsninger parallelt. 

Det er særlig oppfatningen av sexarbeid som – 
nettopp arbeid – hun er opptatt av må ligge til 
grunn for lovgivning. 

Nordby Lunde ønsker å hindre at diskusjonen 
blir om moral, men om rettigheter, beskyttelse 
og vern av arbeidstakere som er minst på nivå 
med andre arbeidstakere.

- Det er jo et paradoks at sexarbeidere er skatte-
pliktig, men ikke får opparbeidet verken pen-
sjonspoeng eller sosiale rettigheter. 

Hun ser til New Zealand som allerede i 2003 
innførte en egen lovgivning for sexarbeid, som 
regulerer våde innendørs- og utendørsmarkedet. 

- Det inkluderer HMS-krav som gjør bordellver-
tene ansvarlig for sexarbeidernes arbeidsmiljø, 
pålegger myndighetene å iverksette hjelpetiltak 
om nødvendig og forbyr hallikvirksomhet, for å 
nevne noe.

 ”Argumentasjonen som 
handler om at voksne  
mennesker må få gjøre hva 
de vil høres fint ut, men 
mange sexarbeidere er av 
en eller annen grunn presset 
eller tvunget, og har ikke 
egentlig noe ønske om å 
være i dette yrket?”
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- Det er ikke sikkert det er alle sider ved deres 
ordning som er verd å overføre, men det kunne 
vært nyttig å utrede saken. 

 POLITISK KONTROVERSIELT TEMA 
Det er ikke vanskelig å se at hun er genuint 
opptatt av det vi snakker om. Men hvor dypt 
stikker engasjementet egentlig. 

Dere har sittet i regjering i åtte år, det har ikke 
skjedd særlig mye?

- Dette er en av sakene jeg føler at jeg har 
sviktet på, forklarer hun. 

- Jeg har truffet mange sexarbeidere, og vet at 
dette er en gruppe som virkelig trenger en 
stemme. 

Men politikk er både et lag- og strategispill, og 
uten å unnskylde seg selv, mener hun vi må 
innse at politikk også har en del spilleregler som 
kan lukke, like mye som å åpne dører. 

For en stortingsrepresentant handler det ikke 
bare om å jobbe for det han eller hun tror på. 
Noen, og særlig yngre politikere, vil kanskje 
tenke - er det dette du vil bli husket for?

- Ja, for om man liker det eller ikke kan arbeidet 
for sexarbeideres rettigheter virke negativt for 
mange velgere. 

- For å være ærlig, tror jeg ikke dette er den 
første saken en representant vil profilere seg 
på. 

Hun minner også om at dette er en politisk sak 
som krever faglig kompetanse. 

Det er blitt stadig flere sexarbeidere som deltar 
i et offentlig ordskifte, men hun peker på at vi 
kan ikke forvente at denne gruppen tar plass i 
den offentlige debatten på samme måte som 
andre minoritetsgrupper. 

- Å gi denne saken et ansikt kan være belast-
ende, ja det kan i noen tilfeller være farlig også, 
sier hun. 

HANDLINGSROM LIKEVEL
Hun mener at hvis de virkelig store endringene 
skal skje, må vi tenke langsiktig og være flere på 
lag.

- Det er viktig at flere er med på å reise debat-
ten, og ved siden av sexarbeiderne selv er 
mange andre aktører er allerede engasjert, 
forklarer hun. 

- Prostitusjonstiltakene her hjemme er aktive i 
debatten. 

- Amnesty gjør allerede en stor jobb både 
nasjonalt og internasjonalt, ikke minst har WHO 
satt saken på dagsorden. 

Dessuten minner hun om at det er mange arena-
er der man kan markere seg også som enkelt-
personer og mindre grupper. 

- Større og mindre markeringer er arenaer for å 
synes, sier hun, og nevner 8.mars og 1. mai som 
eksempler.

- Men ikke minst er det mulig å ta en prat med 
oss.

For selv om politikere i det store og hele er bun-
det opp i partiprogrammene, har de både 
handlingsrom og påvirkningsmuligheter. 

- Det er enklere å møte stortingspolitikere enn 
man tror, smiler hun.

” Jeg har truffet mange 
sexarbeidere, og vet at  
dette er en gruppe som  
virkelig trenger en stemme.”
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Ingen er fri før alle er fri, og derfor angår sexarbeid og 
stoffbruk også den skeive bevegelsen.  

Av Andrés Lekanger

FRI og sexarbeid:  
Betraktninger rundt 
landsmøtevedtak  

Den 2. oktober 2020 holdt Foreningen for 
kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), lands-
møte for å bestemme politikken for de neste 
årene. Covid-19 pandemien satte sine spor  
på den politiske workshopen, for alle 
delegasjon ene deltok på landsmøtet fra egen 
stue digitalisert samlet på videosamtaleplatt-
formen Zoom. 

Under åpningen av landsmøtet oppsummerte 
avtroppende leder Ingvild Endestad den gode 
jobben FRI har gjort langs det ganske land. De 
siste to og et halvt årene har vært spesielt 
krevende, siden også anti-lhbtq krefter står i 
full blomst i engere kretser. Også i våre egne 
rekker er transfobe krefter på krigsstien.

– Kreftene som søker å splitte oss er sterkere 
og mer organisert enn på mange år, sa Ingvild i 
sin avslutningstale.

FRI I FRONTLINJEN  
Vi er heldige som har en landsdekkende 
organisasjon og bevegelse som tør å mene ting 

og gå i fronten for sine meninger. Dette er to 
ting man ikke skal ta for gitt om man ser på 
andre lands skeive organisasjoner. Det har 
heller ikke kommet til uten hardt arbeid. 

I 2009 var Karen Pinholt leder for FRIs forgjen-
ger, Landsforeningen for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner (LLH). Under Pinholts 
ledelse opprettet LLH et transnettverk og et 
transpolitisk utvalg. Fra den gangen husker jeg 
diskusjoner om hvorvidt transpersoner hadde 
en plass blant skeive eller om de av oss som 
opplever kjønnsinkongruens heller skulle lage 
sin egen organisasjon. Transpersoner var ikke 
en nyhet i den skeive bevegelsen, men har 
alltid vært en del av den skeive populasjonen. 
De var bare ikke så tydelig til stede som 
transpersoner er nå, som det ofte er for 
grupper uten rettigheter. At norsk skeiv 
bevegelse inkluderer T’en betyr ikke at menn-
esker med kjønnsinkongruens plutselig er blitt 
ønsket velkommen. Det er en anerkjennelse av 
at transpersoner alltid har vært en del av den 
skeive bevegelsen. 
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SKADEREDUKSJON – STOLT ARV FRA 
HIV-EPIDEMIEN 
Den skeive bevegelsen har en stolt arv fra 
1980-tallet da hiv-epidemien slo ut i samfunnet. 
De høye dødstallene rammet skeive miljøer 
hardt. Etter hvert som det ble kjent at hiv -
-viruset smittet seksuelt, kom krav om å stenge 
smitteinfernoene mange mente møteplasser for 
skeive var, og især møteplasser for menn som 
har sex med menn (MSM). I stedet for å be 
MSM om å slutte å ha sex, valgte det organise-
rte skeive miljøet å øke kunnskapen om 
hvordan de kunne redusere risikoen for smitte, 
og dele ut kondomer og glidemiddel. Man 
landet på å møte epidemien med skade-
reduserende helsehjelp på risikogruppenes 
premisser, en strategi som bidro til å hindre en 
større hiv-katastrofe i Norge.

Opplysningsarbeid og informasjonsmateriell 
ble tilpasset verdiene, språket og det visuelle 
uttrykket til skeive menns ikke-monogame 
sexkultur, og ble gjort tilgjengelig på arenaer 
for MSM. Helsemyndighetene valgte samarbeid 
med berørte miljøer fremfor straff og under-
trykkelse. I Norge stengte myndighetene aldri 
homsesaunaene, men innførte utdeling av 
gratis kondomer og glidemiddel. I samme ånd 
ansatte helsemyndighetene grunnleggerne av 
PION, interesseorganisasjonen for sexarbeid-
ere, til hiv-forebyggende arbeid blant sexselge-
re.   Det ble delt ut rene sprøyter og senere 
åpnet brukerrom for injiserende rusbrukere. 
Sam men med informasjon om hvordan hiv 
smitter, bidro kondomer, rene sprøyter og 
bruker rom til at hiv aldri ble en større utfor-
dring i de gate nære rusmiljøene.
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Flere levekårsundersøkelser viser at lhbt-perso-
ner og andre skeive har høyere rusmiddelbruk 
enn den øvrige befolkningen. Det er i dag også 
en voksende, subkulturell praksis, kalt chemsex, 
der MSM bruker nettsider og apper for å 
organisere fester hvor man kombinerer gruppe-
sex med illegale rusmidler. Dette medfører 
helseutfordringer som risiko for avhengighet og 
andre rusmiddelskader. 

Slik skeive utesteder tidligere ble brukt for å 
spre hiv-forebyggende informasjon samtidig 
som det ble delt ut kondomer, brukes skeive 
utesteder, Pride-festivaler og andre sosiale 
arenaer i dag til å spre brukerutstyr og informa-
sjon om rusmidler og risikoer. Arbeidet skjer 
gjennom blant annet den skadeforebyggende 
organisasjonen Chemfriendly Norge, som PION 
er en del av. Dette skadereduserende arbeidet 
forebygger overdoser, infeksjoner, overgrep og 
andre skader knyttet til illegal rusbruk. Skade-
reduksjon senker også terskelen for at brukere 
kan ta kontakt med rehabiliterende og behand-
lende tiltak. Utadrettet skadereduksjon har 
større sjanse for å nå lukkede miljøer. I dette 
arbeidet har det siste skadeforebyggende 
fremskrittet, den hiv-forebyggende medisinen 
PrEP som ble rullet ut gratis i Norge fra 2017, 
vært særdeles viktig.

FRI MOT SEXKJØPSLOVEN
I skadereduksjonens ånd vedtok LLH i 2015 en 
resolusjon mot sexkjøpsloven. Resolusjonen 
formulerte også behovet for å reformere straffe-
lovens hallikbestemmelse.  

Resolusjonen kom til etter en omstendelig 
prosess der LLH hadde snakket med flere 
organisasjoner, herunder PION og Kvinne-
fronten, samt forskere på prostitusjonsfeltet.  
Politikken som da ble vedtatt har vedvart, og  
i den politiske plattformen som FRI vedtok i 
2018, var organisasjonen uttalt motstander av 
sexkjøpsloven og for å reformere hallikbestem-
melsen. 

SKEIVE FEMINISTER I KAMP   
I 2018 valgte FRI Oslo og Akershus (nå Oslo 
Viken), å stille seg solidarisk med PION på årets 
8. mars-markering. Bakgrunnen for dette var at 
en vakt tilknyttet 8. mars-komiteen i Oslo hadde 
revet i stykker PIONs banner på 8. mars i Oslo 
året før. Dette bidro til å skape en plattform for 
samarbeid på tvers der ikke bare FRI, men en 
rekke andre organisasjoner gikk sammen med 
PION om å jobbe for at 8. mars skulle være en 
dag for inkluderende feminisme. Sammen med 

Skeiv Ungdom, HivNorge, Skeiv Verden og 
Transforsvaret spilte organisasjonene inn hoved 
paroleforslaget «Sexworkers’ and trans rights = 
feminism», til 8. mars-komiteens parolemøte.

Det ble ikke godt mottatt av kvinnebevegelsens 
radikalfeminister, som anklaget FRI og de andre 
organisasjonene for å stå i ledtog med halliker 
og menneskehandlere. 

I diskusjoner med aktivister fra disse organisa-
sjonene fortalte flere at de reagerte på hvordan 
de ble anklaget for å være nærmest å være 
hjernevasket av PION.  

Samarbeidet med PION ble brukt som brekk-
stang for radikalfeministenes kritikk av den 
skeive bevegelsen generelt og transpersoner 
spesielt. Deriblant krevde den radikalfeminist-
iske undergruppen i FRI, Lesber i dagslys, i 2019 
å få vedtaksført at FRI Oslo Viken ikke stilte seg 
bak FRIs prostitusjonspolitikk. Vedtaksforslaget 
ble nedstemt, og våren 2020 meldte Lesber i 
Dagslys seg kollektivt ut av FRI. 

Flere aktivister og ansatte i FRI forteller også 
om hvordan de i debatter på sosiale medier og 
på stand under Pride-arrangementer har 
opplevd å bli verbalt angrepet av aggressive 
radikalfeminister med beskyldninger om å støtte 
kriminelle bakmenn.  

FRIs politikk på sexarbeid har muligens vært et 
for topptungt ledelsesprosjekt som ikke har 
godt nok forankret nedover i organisasjonen. 
Dette gjør at medlemmer, aktivister og frivillige 
tilknyttet FRI ofte ikke kjenner godt nok til 
politikken, og dermed føler at de blir svar 
skyldig når de angripes. Men kanskje dette også 
skyldes at konteksten rundt FRIs vedtak mot 
sexkjøpsloven og kritikk mot rådende prostitu-
sjonspolitikk heller ikke debatteres; at det 
handler om seksuelle rettigheter og helse, og 
det faktum at skeive av kjønn og kjønnsuttrykk 
er godt representert i populasjonen som tjener 
til livets opphold på sexarbeid. 

SOLIDARITET     
Resolusjonen fra 2015 har derfor skapt gnisnin-
ger innad der noen lokale organisasjoner har 
funnet det vanskelig å støtte opp om vedtaket. 
Det kom til syne under landsmøtet i 2020 da en 
ny politisk plattform ble lansert. Den nye 
foreslåtte plattformen var en utvannet versjon 
av FRIs sexarbeiderpolitikk. Alle referanser til 
sexkjøpsloven og hallikparagrafen var fjernet og 
erstattet med generelle prinsipper om at 

90



politikk på sexarbeid alltid skal ivareta personer 
som selger sex. Begrunnelsen var motstand fra 
lokallag som argumenterte for at folk var slitne 
av å diskutere prostitusjonspolitikken eller ikke 
anså den relevant for organisasjonen. 

Men det var ikke alle lokallag som var kritiske til 
FRIs vedtak om å være imot kriminalisering av 
sexarbeid. Blant annet sendte FRI Oslo Viken et 
resolusjonsforslag som vektla behovet for at FRI 
styrker sitt politiske skadereduksjonsarbeid for 
skeive som tilhører andre marginaliserte 
minoritetsgrupper. For det er ikke bare skeive 
sexarbeidere som plager bevegelsens lokallag, 
men også skeive rusbrukere. FRI Oslo Viken tok 
derfor til orde for at hovedorganisasjonen rettet 
søkelys mot behandlingsbehovet til en voksen-
de gruppe med skeive menn i chemsex-miljøer, 
som sliter med rusproblemer. 

Dessverre ble det ingen debatt blant annet fordi 
landsmøtet vedtok å sette et tak ved fire 
resolusjoner det skulle stemmes over. Resolu-
sjonen om skadeforebygging og sexarbeid fikk 
ikke plass blant de fire resolusjonene som ble 
prioritert. Det ble derfor ingen debatt på 
landsmøtet om sexarbeid.

Man skulle tro at med den norske homobevegel-
sens historie med livreddende hiv-forebygging, 
ville solidaritet og skadereduksjon være viktige 
temaer for en organisasjon som FRI. Man 
behøver nemlig ikke peke 50 år tilbake i tid, til 
Stonewall oppgjøret i New York, for å finne at 
skeive sexarbeidere har vært viktig del av den 
moderne skeive frigjøringsbevegelsen. Det er vi 
fortsatt, og flere av oss som har erfaring med 
eller er aktive i sexarbeid har verv i FRI og 
andre skeive organisasjoner.  Skeive sexarbeide-
re er fortsatt med på å bygge den norske skeive 
bevegelsen stein for stein. Man kan derfor ikke 
si at sexarbeid ikke er relevant for FRI. 

INGEN ER FRI FOR ALLE ER FRI 
Ingenting er så vondt at det ikke er godt for noe 
– så også med Covid-19 pandemiens restrik-
sjoner. Det digitale landsmøtet førte nemlig til at 
styrets nye politisk plattform ikke ble votert 
over, og dermed ble 2018-plattformen stående. 

I løpet av de siste to årene har både ILGA 
Europe og ILGA International så vel som flere 
nasjonale lhbtq-organisasjoner vedtatt å støtte 
avkriminalisering av sexarbeid. På nasjonalt nivå 
støtter 2018-plattformen det videre arbeidet 
innad i FRI for å styrke organisasjonens stilling 
til skadereduksjons- og inkluderingspolitikk. 

Det ble i tillegg, takket være FRI Oslo Viken, 
vedtatt et svært godt og velfundert arbeids-
program. Et av punktene omhandler seksuelle 
og reproduktive rettigheter og helse, som i dag 
er under angrep fra flere hold både i Europa og 
andre steder i verden. Her pekes det blant 
annet på at det går en rød tråd fra kriminalise-
ring av sexarbeid i land i Vest-Europa, til 
fremveksten av anti lhbt-politikk i land i Øst- 
Europa der staten styrer mobben. Ifølge 
arbeidsprogrammet skal FRI jobbe aktivt mot 
denne utviklingen. 

I juni 2021, under Oslo Pride, utfordret både 
medlemmer i FRI og PION FRI på den interne 
motstanden mot politikken på sexarbeid. 
Nåværende leder Inge Alexander Gjestvang 
svarte med å bekrefte at sexarbeideres seksuel-
le og reproduktive rettigheter er relevant 
politikk for FRI, og PION ble invitert inn for å 
forelese om FRIs politikk på deres skolerings-
konferanse for frivillige i oktober.

Ingen er fri for alle er fri, det er slagordet. Den 
skeive populasjonen er mangfoldig både når det 
kommer seksualitet, kjønnsmangfold og sosio-
økonomiske kår. Og blant skeive som selger sex 
vil man finne både sexarbeidende og rusbruk-
ende cis-kjønnede, binære og ikke-binære trans-
personer, lesbiske og homofile. Å omsette 
slagordet i praksis er å se at skadereduksjon er 
en nødvendig bestanddel av kampen for 
seksuelle og reproduktive rettigheter. For alle. 
Det gjelder hele den skeive bevegelsen.  
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Internasjonal migrasjonspolitikk mangler menneskerettighets og like
stillingsperspektiv, sier Borislav Gerasimov i Global Alliance against  
Traffic in Women (GAATW), som i snart tre tiår har jobbet for en  
rettighetsbasert migrasjonspolitikk. 

Tekst og foto: Astrid Renland 

Stemmer fra 
det globale sør 

– Man må spørre hvorfor kvinner migrerer. Hva 
er det som gjør at noen ender opp med å bli 
offer for menneskehandel, og hvordan man kan 
styrke kvinnelige migranters rettigheter? sier 
Borislav Gerasimov.

Borislav Gerasimov jobber for GAATWs 
internasjonale sekretariat, og vi diskuterer 
hvordan det kan ha seg at over 20 års kamp 
mot menneskehandel har gjort forholdene 
verre for gruppen migranter man hevdet å  
ville beskytte. 

Han peker på at i den internasjonale 
migrasjons politikken handler det ikke om 
migrasjonspolitikk, men om grensepolitikk  
og en grensekontroll som har blitt stadig mer 
militarisert. 

– Stadig mer restriktiv grensekontroll og 
kriminalisering av migrasjon har reprodusert og 
forsterket de problemene man har ønsket å 
løse, sier Gerasimov. 

Sammen med åtte medarbeidere drifter han 
GAATWs arbeid fra hovedkontoret i Bangkok, 
Thailand. Gerasimov er redaktør for tidsskrift 
«Anti-Trafficking Review», og organisasjonens 
kommunikasjonsrådgiver og kampanjeansvarlig. 

GAATW teller i dag over 80 tilsluttende 
organisasjoner, og blant medlemmene finner 
man en rekke sexarbeiderorganisasjoner. 

KVINNEKONFERANSEN I NAIROBI 
– GAATW ble etablert i 1994 og er en inter-
nasjonal allianse med over 80 ikke-statlige 
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organisasjoner fra hele verden, forteller 
Gerasimov.

Etableringen av organisasjonen skjedde under 
en konferanse om kvinnelig migrasjon i Chang 
Mai, men ifølge Gerasimov ble forløpet til 
GAATW dannet allerede under FNs første 
kvinnekonferanse i Nairobi i 1985. Hovedtemaet 
på konferansen var vold mot kvinner som i 
tillegg til privat vold, inkluderte trafficking 
(handel med kvinner), tvangs ekteskap, voldtekt, 
æresvold og kvinnelig omskjæring og kjønn-
slemlestelse. 

I Nairobi deltok mange akti vister som jobbet 
for en rettighetsorientert migrasjonspolitikk for 
kvinner. Aktivistene fant hverandre og dannet 
et løst sammensatt nettverk bestående av 
enkeltpersoner og representanter for organisa-
sjoner. 

– Mange var kvinnepolitiske aktivister fra land i 
det globale sør som hadde egne migrasjons  -
e rfaringer. Andre jobbet med eller forsket på 
migrasjonspolitikk både i opprinnelses- og 
destinasjonsland. Blant disse var Foundation 
for Women (FFW), som hadde engasjert seg  
i kvinnelig migrasjon til og fra Thailand. 

KVINNELIG MIGRASJON 
Thailand opplevde som en rekke andre asiatis-
ke land, en boom på 1980-tallet av kvinner som 
reiste ut for å jobbe. Inntil da hadde arbeids-
migrasjon vært et område for menn. I dag 
utgjør kvinner, ifølge IOM Thailand, nærmere 
halvparten av landets nesten ti millioner 
migranter.  

Ifølge Gerasimov vakte utnyttelsen av thailand-
ske migranter i Vest-Europa bekymring både i 
Thailand og i destinasjonslandene. Nederland-
ske myndigheter finansierte et mangeårig 
feministisk deltakerbasert aksjonsforsknings-

prosjekt i regi av FFW, og i 1984 åpnet FFW et 
rådgivningssenter som sørget for informasjon til 
kvinner som reiste ut. 

– Feministisk deltakerbasert aksjonsforskning 
betyr at tilnærmingen er kvinneorientert, og 
som i dette tilfellet, at kvinnelige migranter 
deltok aktivt prosjektet med planlegging, 
innsamling av data, analyse og igangsetting av 
tiltak basert på resultatet, forklarer Gerasimov. 

– Resultatet ble presentert på en internasjonal 
konferanse i Chang Mai i 1994 da GAATW ble 
dannet. Forskningen pekte på behovet for å 
forstå kompleksiteten i kvinners migrasjon, 
motiver for å jobbe i prostitusjon, og former for 
utnytting. 

MENNESKEHANDEL 
Ifølge Gerasimov så GAATW tidlig at brudd på 
menneskerettigheter var både årsaken til og 
konsekvensene av migrasjon. 

– De første årene jobbet vi med å utforske hva 
menneskehandel innebar, og vi fant ut at det 
måtte kontekstualiseres og ses i sammenheng 
med samfunnsmessige forhold som globalise-
ring og økt global mobilitet, veksten av ufor-
melle økonomier og hvordan migrasjon var 
knyttet opp til allerede eksisterende ulikheter 
knyttet til kjønn, rase og klasse. Og ikke minst 
hvordan man møter dette nasjonalt og interna-
sjonalt, sier Gerasimov. 

– Vold mot kvinner er et veldig viktig tema, og 
det er viktig at man jobber for å bekjempe det. 
Men det har vært særdeles uheldig for den 
politiske tilnærmingen til og forståelsen av 
kvinnelig migrasjon at feltet ble plassert under 
paraplyen kjønnsbasert vold. 

GAATW deltok, ifølge Gerasimov, aktivt i 
forarbeidet til FNs anti-trafficking-protokoll, 
også kalt Palermoprotokollen. Målet var å 
etablere en felles definisjon av begrepet 
trafficking som verdenssamfunnet kunne slutte 
seg til. 

GAATW jobbet aktivt for en rettighetsorientert 
tilnærming der utnyttelse i prostitusjon skulle 
sidestilles med andre former for utnyttelse av 
migrantarbeidere. Den kvinnepolitiske mot-
parten, den amerikanskbaserte paraply-
organisasjonen Coalition Against Trafficking in 
Women (CATW), lobbet på sin side for å 
definere all prostitusjon som menneskehandel. 

”Thailand opplevde som en 
rekke andre asiatiske land, 
en boom på 1980tallet av 
kvinner som reiste ut for å 
jobbe. Inntil da hadde 
arbeids migrasjon vært et 
område for menn”
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Da protokollens tekst forelå hevdet både dere 
og CATW at dere hadde vunnet? 

– Ja, vi gjorde det, og vi var fornøyde med at 
protokollen utvidet forståelsen fra handel med 
kvinner til menneskehandel. Palermo-
protokollen adresserer utnyttelse av migranter, 
både kvinner og menn, og stadfester at det 
omfatter tvangsarbeid og slaverilignende 
praksiser, og ikke bare prostitusjon som de 
tidligere konvensjoner. 

– Vi var også fornøyd med at protokollen 
understreket tredjeparts bruk av tvang som 
trusler, vold eller frihetsberøvelse, og at 
formålet er utnytting av migranter, sier Gera-
simov. 

– I tidligere konvensjoner var menneskehandel 
definert som alle former for kvinnelig migrasjon 
eller grensekryssende mobilitet, forklarer 
Gera simov. 

Ifølge Gerasimov var GAATW ikke fornøyde 
med at protokollen differensierer mellom utnyt-
telse i prostitusjon og tvangsarbeid. De var 
heller ikke fornøyde med at rettighets-
perspektivet i protokollen er svakt formulert. 

– Vi mente at det var tilstrekkelig med begrepet 
tvangsarbeid, og at tvangsprostitusjon kunne 
falle inn under det. Det er også et problem at 
migranters menneskerettighetsbeskyttelse er 
så løst definert og lite forpliktende for 
medlems landene, sier Gerasimov. 

USA DOMINERT POLITIKK 
Det største problemet har ifølge Gerasimov 
vært USAs dominerende rolle både i definisjon 
av organisert kriminalitet og i implementering-
en av protokollen. 

– USA sidestilte trusselbildet av organisert 
kriminalitet med terrorisme, og det har preget 
medlemslandenes arbeid i ratifiseringen av 
FN-konvensjonen mot transnasjonal organisert 
kriminalitet. 

– Konvensjonen kom i 2000, og utformingen 
skjedde i kjølvann av terrorangrepet på World 
Trade Center i New York 11. september 2001, 
legger Gerasimov forklarende til. 

– Men også i iverksettelsen av anti- trafficking-
protokollen har USA med utgangspunkt i intern 
lovgivning, The Trafficking Victims Protection 
Act, TVPA, som trådte i kraft i 2000, tatt 
styring over det internasjonale arbeidet. Det 
har ikke falt så heldig ut, sier Gerasimov. 

Ifølge Gerasimov førte det til at iverksettelsen 
av protokollen fikk en abolisjonistisk slagside 
der bekjempelse av prostitusjon har dominert 
den politiske debatten om menneskehandel. 

– Samtidig som det er det strafferettslige 
arbeidet som blir vektlagt i vurderingen av 
hvordan de ulike medlemslandene oppfyller 
forpliktelsen, sier Gerasimov. 

– På nasjonalt nivå ser vi at det er kriminalitets-

Begrepet menneskehandel eller trafficking 
oppsto i forbindelse med kvinnelig migrasjon 
fra Europa på slutten av 1800-og begynnel-
sen av 1900-tallet. I 1910 ble den første 
internasjonale avtalen om bekjempelse av 
hvit slavehandel etablert, en avtale som 
dannet grunnlag for FN-konvensjonen av 
1949, mot handel med kvinner og utnyttelse 
av andres prostitusjon. På 1980-tallet ble 
menneskehandel på ny adressert og 
tematisert på den internasjonale agendaen. 
Bakgrunnen var økt kvinnelig migrasjon fra 
land i det globale sør. Kvinne organisasjoner 
delte seg i to posisjoner hvor den ene 
posisjon definerte menneskehandel som 
synonymt med prostitusjon og jobbet aktivt 
for å modernisere og styrke FN konvensjo-
nen av 1949. Den andre posisjonen ville 
utvide begrepet til å omfatte alle former for 
tvangsarbeid og var i tillegg kritisk til den 
moralske slagsiden som preget eksisterende 

konvensjon. FN-konvensjonen av 1949 
postulerer at prostitusjon krenker individets, 
familiens og samfunnets verdi og ære. 

Det la grunnlaget for «Protokoll for å 
forebygge, bekjempe og straffe handel med 
mennesker, særlig kvinner og barn, som 
supplerer De forente nasjoners konvensjon 
mot grenseoverskridende organisert 
kriminalitet» – også kalt Palermoprotokollen 
der trafficking eller handel med mennesker 
defineres som «rekruttering, transport, 
overføring, husing eller mottak av personer, 
ved hjelp av trusler om bruk av vold eller 
bruk av vold eller andre former for tvang, av 
bortføring, av bedrageri, av forledelse, av 
misbruk av myndighet eller av sårbar stilling 
eller av å gi eller å motta betaling eller 
fordeler for å oppnå samtykke fra en person 
som har kontroll over en annen person, med 
sikte på utnytting. Utnytting skal som et 

minimum omfatte utnytting av andres 
prostitusjon eller andre former for seksuell 
utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, 
slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom 
eller fjerning av organer».

Protokollens utforming er et kompromiss 
mellom abolisjonistiske organisasjoner som 
kjempet for at all prostitusjon skulle 
defineres som menneskehandel, og 
rettighetsorganisasjoner som hevdet det er 
et skille mellom frivillig og tvungen 
prostitusjon, og at tvunget prostitusjon er 
synonymt med tvangsarbeid. 

Kilde: “How we get here: the story of Palermo 
protocol on trafficking” www.opendemocracy.net/en/
beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-stor-
y-palermo-protocol-trafficking/
www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-proto-
koll-for-a-forebygge-bekjempe-o/id107341/

Menneskehandel
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bekjempelse, grensekontroll og grensesikkerhet 
som dominerer den politiske tilnærmingen.

Siden 2001 har USA publisert en årlig rangering 
av medlemslandenes oppfylling av sine forplik-
telser. Rangeringen går fra I til III, og de landene 
som havner på siste plass trues med sanksjoner 
i form av at USA stopper ikke -humanitære 
bistandsmidler. 

Det er flere enn bare onde tunger som vil ha 
det til at USAs vurderinger ligger tett opp til 
landets utenrikspolitiske relasjoner, og G erasi-
mov forteller at mange ble overrasket da en 
rekke vesteuropeiske land i 2019 plutselig ble 
degradert fra I til II. Deriblant Island, Danmark, 
Italia og Tyskland. 

– Jeg kan skjønne at Danmark og Italia kommer 
dårlig ut på grunn av migrasjonspolitikken de 
fører, men det er vanskelig å skjønne at 
Tyskland er plassert på nivå II, mens Filippinene 
er på nivå I. 

Ifølge Gerasimov fikk Tyskland kritikk for at de 
ikke hadde straffeforfulgt tilstrekkelig mange, 
og det overskygget alle andre tiltak tyske 
myndigheter har iverksatt både for å forebygge 
utnyttelse og bistå arbeidsmigranter som har 
vært utsatt for menneskehandel. 

MOTIVER FOR Å MIGRERE 
Det bekymrer Gerasimov at migrasjons-
politikken er redusert til spørsmål om kriminal-
itetsbekjempelse og grense- og migrasjons-
kontroll. 

– Push- og pull-faktorer knyttet til demografiske 
forhold og samfunnsmessige og økonomiske 
endringer i både opprinnelses- og destinasjons-
land, er ikke et tema i dagens migrasjons-
politikk. 

Thailand har i flere i tiår hatt stor innenlands 
migrasjon fra fattige rurale strøk til byer og 
områder i landet der turistnæringen har skapt 
nye former for økonomisk vekst.

– Det estimeres med at i 2050 vil nærmere 70 
prosent av verdens befolkningen bo i byer, 
påpeker Gerasimov. 

Migrasjonen, enten den er intern eller ekstern, 
er ofte familierelatert. 

– Det ikke lenger mulig å overleve med små 
jordlapper hvor man dyrker ris og grønnsaker 

og holder noen få husdyr. Det kunne man for 
noen tiår siden. I dag er familien hjemme helt 
avhengig av pengene migranter sender hjem. 

– Men kvinner har også individuelle motiver for 
å migrere. Det kan være at man flykter fra 
familieforhold og ønsker seg bort fra patriark-
alske samfunnsstrukturer som begrenser 
kvinn ers frihet, eller at man ønsker å se verden 
og tenker at man har større mulighet for å 
lykkes økonomisk ute enn hjemme.

– Mange kvinner vet at de kommer til å jobbe 
under utnyttende forhold, også at jobben 
innebærer prostitusjon. Men når utnyttelsen 
inkluderer vold, tvang og frihetsberøvelse, 
handler det ikke lenger om samtykke, fastslår 
Gerasimov. 

Kvinnelige migranter er spesielt utsatt for 
utnyttelse fordi de i større grad enn menn er 
henvist til den uformelle arbeidssektoren, 
enten det er i private hushold, i samfunnets 
gråsone som prostitusjon eller illegal industri 
som Sweatshops. 

– I gulfstatene er for eksempel kvinnelige 
migranter regulert av det som kalles kafala -
systemet der arbeidsgiver er sponsor, ordner 
visum, betaler for reise og har det juridiske 
ansvaret for arbeidstaker. I praksis betyr det at 
migrantene er helt og holdent i arbeidsgivers 
vold, forteller Gerasimov. 

Gerasimov forteller at migrantene står uten 
rettsbeskyttelse fordi kafala-systemet ikke er 
innlemmet i landets arbeidsmiljølover. Og siden 
migranter som jobber i privat hushold ikke er 
omfattet av arbeidsrettighetslover, er denne 
gruppen heller ikke anerkjent som arbeids-
migranter. 

NASJONALSTATER MÅ TA ANSVAR 
I løpet av de snart tre tiårene GAATW har 
jobbet for en rettighetsbasert migrasjons-
politikk har forholdene for arbeidsmigranter 
gått fra vondt til verre. 

”– Mange kvinner vet 
at de kommer til å jobbe 
under utnyttende forhold, 
også at jobben innebærer 
prostitusjon”
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Global Alliance Against Traffic in Women – 
GAATW 

GAATW ble etablert i 1994 og er en 
paraplyorganisasjon og nettverk for mer enn 
80 ikke-statlige organisasjoner fra Afrika, 
Asia, Europa, Latin- og Nord-Amerika. 
Sekretariatet som er stasjonert i Bangkok, 
Thailand, har som oppgave å koordinere og 
representere alliansens aktiviteter på 
regionalt og internasjonalt nivå. Nettverkets 
medlemsorganisasjoner er organisasjoner 
som jobber med migrasjons-, kvinne-, 
sexarbeider- og menneskerettigheter, 
bistand- og hjelpeorganisasjoner og 
selvorganisert grupper av arbeids migranter 
og traffickingofre. GAATW forstår trafficking 
som et migrasjonsrelatert fenomen og 
problem, og jobber for å fremme en 
rettighetsbasert migrasjonspolitikk som 
ivaretar migranters menneskerettigheter i et 

stadig mer globalisert arbeidsmarked.

GAATW jobber som pressgruppe for en 
rettighetsbasert migrasjonspolitikk gjennom 
aktiv deltakelse i det internasjonale 
samfunnet. Alliansen deltok aktivt i 
forarbeidet og forhandlingene til anti-traf-
ficking-protokollen som supplerte FN-kon-
vensjonen mot trans nasjonal organisert 
kriminalitet i 2000. 

Siden 2006 har GAATW hatt rådgivende 
status i FNs økonomiske og sosiale råd, 
ECOSOC, og nettverket deltar aktivt i det 
inter nasjonale arbeidet relatert til migrasjon, 
kjønnsbasert vold, likestilling og menneske-
rettigheter. 

Å øke bevisstheten om menneskehandel, 
drive forskning og forsvare ofrenes 
rettigheter er en sentral del av GAATWs 

virksomhet. GAATW har jobbet aktivt på 
grasrotnivå for å bistå kvinnelige migranter 
enten de jobber i sexarbeid, privat hushold 
eller illegal industri som Sweatshops, i 
organisering og etablering av selvhjelpsgrup-
per for å motarbeide trafficking og andre 
former for utnyttelse og vold. En viktig del av 
dette arbeidet har vært å innhente både 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om 
migrasjon, og etablere kanaler for formidling. 
I 2012 etablerte GAATW tidsskriftet 
Anti-Trafficking Review, som er det første 
fagfellevurderte tidsskriftet med åpen tilgang 
som tematiserer problemstilling relatert til 
trafficking. I tillegg formidles kunnskap og 
debatter i blogger, nyhetsbulletiner og 
rapporter. 
Kilde: www.gaatw.org/

Faktaboks

– I mange regioner av verden har grense-
kryssende arbeidsmigrasjon utgjort en naturlig 
del av folks hverdagsliv. Burmesere forteller at 
før i tiden pendlet de mellom Thailand og 
Burma for å jobbe. Det var ikke et problem.  
I dag har restriktiv grensepolitikk ført til at folk 
må smugles inn i landet samtidig som landet er 
avhengig av arbeidskraften. Grensepolitikken er 
et resultat av Thailands anti-trafficking-tiltak.

– Det er et problem at statene ikke tar ansvar 
for at det er etterspørsel etter ufaglært arbeids-
kraft. Restriktiv migrasjonspolitikk har jaget 
migranter i hendene på kriminelle aktører, og de 
fleste land har liten eller ingen system atisk 
kontroll av industrien, sier Gerasimov.

Ifølge Gerasimov er Thailands fiskeindustri et 
eksempel på det. Utnyttelsen av arbeids-
migranter fra fattige nærområder har vakt 
internasjonal oppmerksomhet.  

– Samtidig ser vi en økende populisme der 
arbeidsmigranter framstilles som en trussel 
både mot nasjonal velferd og interne lønns- og 
arbeidsforhold. Migranter får skylden for at 
lønnsnivået senkes selv om fagforeninger i 
mange land har blitt svekket de siste to tiårene 
som en følge av strukturelle faktorer som 
innføring av styringsmodeller som New Public 
Management, globalisering og teknologisk 
utvikling.

MENNESKERETTIGHETS- OG LIKE-
STILLINGSPERSPEKTIV 
– Internasjonale tiltak mot menneskehandel må 
suppleres med et rettighets- og likestillings-

perspektiv, sier Gerasimov. 

– Vi er alle enige om at menneskehandel er en 
grov utnyttelse av arbeidsmigranter og alvorlig 
kriminalitet som må bekjempes. Men målet kan 
ikke være å hindre migrasjon gjennom streng ere 
grensekontroll og strammere visumregimer, eller 
å slå ned på migrasjon med raid og deportasjo-
ner av migranter og strafferettslig forfølging av 
småkriminelle.

– Det er behov for en helhetlig forståelse som 
både inkluderer og involverer migranter for å 
styrke deres posisjon vis a vis utnyttende 
kriminelle og arbeidsgivere. I flere land har 
migranter organisert seg og bistår andre 
migranter som trenger hjelp for å komme ut av 
en utnyttende arbeidssituasjon. Fagforeninger 
må jobbe aktivt for at arbeidsmigranter skal 
organisere seg. 

– Sist, men ikke minst må arbeidsmigrasjon 
forstås i lys av samfunnsmessige forhold som 
fører til migrasjon, og ikke reduseres til en 
kriminell relasjon mellom kyniske utnyttere og 
uskyldige ofre, slår Gerasimov fast. 

Om intervjuet
Intervjuet med Borislav Gerasimov ble gjort i 
Bangkok, Thailand, november 2019. PION ble 
medlem av GAATW i 2020. 
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Av Sexarbeider 

Sexsalg er ikke én ting. Man kan prøve å 
trekke konklusjoner og ta standpunkt. 
Vi strander i om det er bra eller dårlig, 
burde finnes eller ikke, men verden 
snakker ikke et svart-hvitt språk. Det er 
et så bredt felt at alle farger og nyanser 
er representert, gay-logoen burde 
kanskje vært delt med sexarbeidere?  
I stedet for å fatte beslutninger kan vi 
se på historier og skildringene slik de er 
og møte hverandre der vi er. Det er ikke 
det samme i dag som i går, og blir ikke 
det samme i morgen, hverken fra 
sexarbeiders dag til en annen, eller litt 
større historisk sett i samfunnet.

Sexsalg kan være spennende så vel 
som skremmende, både seksuelt og ved 
den risken man utsetter seg for i 
bransjen. Det kan være likegyldig, kan 
føles tomt. Det kan være tilfredsstillen-
de såvel som drenerende. Sexarbeid 
kan være å føle seg begjært og ønsket, 
viktig. Sexarbeid kan være skam, og det 
kan være å stråle fordi man arbeider 
med noe hemmelig og pirrende. Det 
kan være å føle seg utsatt og på 
nederste hylle i samfunnet, men det 
kan også være å føle seg flink i det man 
holder på med, oppleve givende møter 

og kjenne at man mestrer noe i livet. 
Sexarbeid kan være paranoia, og det 
kan være å føle at man blir akseptert og 
tatt imot likevel, og finne samhold med 
andre arbeidere. Sexsalg kan være å 
hate seg selv, å hate kundene, og det 
kan være å føle seg privilegert fordi 
man kan drive med akkurat dette og 
føler man har lykkes.

Sexarbeid er de gangene du brukte siste 
rest på annonsen og sitter med tele-
fonen parat, men ingen ringer, bortsett 
fra de som spør om tjenester som ligger 
utenfor komfortsonen. Og de gangene 
du slipper opp på reglene dine fordi du 
står i minus. Sier ja til analsexen, eller 
noen av disse underligere påfunnene 
som å bli støvsuget, eller gud-forby, uten 
prevensjon. Og stillstanden presser 
selvfølgelig prisene ned ... Til andre 
perioder hvor du kunne hatt ti kunder 
om dagen, og telefonen ringer i ett sett, 
og det kommer overraskende gaver fra 
en kunde, ekstra tips, eller han går etter 
en brøkdel av avtalt tid ...

Du drar fra venner eller en fest for å 
rekke en avtale. Du tar telefonen når du 
har lagt deg, når du ikke orker – det kan 

ET SPEKTER 
AV FARGER
Av Sexarbeider 
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være en kunde, en kunde som kommer, 
en kunde som betaler bra. Du har 
stresset rundt i flere timer, det var noe 
du måtte fikse, og så leiligheten og deg 
selv, du sitter og venter, og – no show. 
Én no show, to no show, tre no show. 
For så å tjene flust på en enkel blowjob, 
eller være på gråten når han tar deg 
bakfra andre timen på rad.

Sexarbeid er å prøve å være på ditt 
mest strålende, fra å prøve å si noe 
morsomt og dra i gang en samtale, 
prøve å huske de forskjellige kundene 
fra hverandre, prøve å forutse behov og 
være en bedre eskorte, til de gangene 
du er sliten og nesten gir blaffen. Det er 
skuespillet og balansen mellom deg 
selv og dine behov og hva som forven-
tes av situasjonen, hva du tror kunden 
egentlig vil ha og hva du ville foretruk-
ket å gjøre.

Man forelsker seg i en kunde, man 
blacklister tusen kunder, noen ender 
opp med å gifte seg med en kunde.  
Det kommer kunder du må be gå i døra. 
Han virket aggressiv, beruset, kanskje 
gal, eller var det bare magefølelsen, 
horer er kjent for det, som sa nei.  

Eller han faktisk slipper innenfor døra, 
men når han skal ta på deg, er det ikke 
til å holde ut, og man leter etter en 
kjapp unnskyldning som vei ut. Men 
ikke minst alle de kundene som en 
hyggelige, oppegående og kjekke, og 
man lurer på hvorfor i all verden de 
kjøper sex. Eller de gangene det er han 
som snur i døra, nervene tar overhånd, 
eller er det noen som driver et spill 
med det, og man prøver forgjeves å få 
dem til å betale minimum for oppmøte.  

Og sexen, sex som er behagelig, sex 
som føles mekanisk, sex hvor det 
kjennes som det kjører en stor fil 
mellom beina dine, sex som er over all 
forventning, og alle de gangene du tror 
dere skal ha sex, men så vil han bare 
prate litt, kose litt, ha litt massasje. Til 
de gangene du likte det så godt at du 
ikke vil se ham igjen, for du er redd 
følelsene dine.  

Å være selvstendig selv om man er 
avhengig av andre, fordi det går under 
betegnelsen jobb, som et Åpent-skilt 
som ikke er bindene, men justeres  
underveis etter eget ønske og behov.  
Å møte mennesker innenfor en viss 

kontekst, og noen ganger gå ut av 
konteksten, til møter og relasjoner, eller 
bryte seksuelle barrierer og ellers 
eksperimentere utenfor komfortsonen. 

Sexarbeid er underkastelse såvel som 
dominans, det er å ta kontroll, å åpne 
for muligheter og sette grenser. Det er 
et spill hvor noen av reglene kanskje 
kan virke fastskrevet av historien. 
Kanskje velger man ikke hundre 
prosent bevisst den rollen man går inn 
i eller hva man tar med seg av det 
forskrevne. Spillet med de ti tusen 
masker, din egen, kundenes, den man 
har mot omverdenen generelt og den 
du blir møtt med som sexarbeider. En 
maske for hvert enkelt treff, og 
situasjoner i stadig forandring. Du 
møter andre som jobber med sex eller 
på annen måte. Lærer mer, setter 
grenser og er på tilbudssiden, forbe-
drer rutiner eller utvider repertoaret. 
Eller du finner metoder som kanskje 
gjør jobben mer komfortabel for deg. 
Millioner av mennesker, millioner av 
møter, som hver for seg ikke represen-
terer én ting, men utgjør et helt 
spekter.

“Sexarbeid er underkastelse såvel som 
dominans, det er å ta kontroll, å åpne 
for muligheter og sette grenser.” 
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