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ALBERTINE TAKKER: 
Helsedirektoratet for støtte til 
utgivelse av dette nummeret.

ALBERTINE
Deltar på en alternativ måte i 
debatten om prostitusjon og 
kjønnsmarked, ved at aktørene 
først og fremst kommer til orde. 

Vi bidrar ved å beskrive 
en virkelighet alle som har 
synspunkter på kjønnsmarkedet 
bør kjenne til, med artikler, inn-
legg, debatter og intervjuer.

HVEM VAR ALBERTINE?
Albertine er hovedpersonen 
i Christian Kroghs roman fra 
1886. Hun var en ung Kristiania-
jente som ble prostituert etter å 
ha blitt forført av en politimann. 

Boka var et angrep på den 
offentlige prostitusjon, og ble 
med sine åpen -hjertige skil-
dringer stemplet som usedelig 
og øyeblikkelig beslaglagt. Boka 
vakte voldsomt oppstyr, og i 
striden som fulgte, ble Krogh 
idømt bot — og beslag leggelsen 
ble opprettholdt. 

I høyesterett holdt forfatteren 
selv forsvarstalen, og den var et 
forsvar for retten til  ytrings-
frihet — noe som resulterte i ny 
rettssak.

Lovforbudet mot prostitusjon som gjelder 
fra nyttår i år, ble banket gjennom i
Stortinget med 48 mot 28 stemmer. Ap, 
SV, Sp og KrF sørget for et flertall for 
loven, mens representantene fra Høyre, 
Frp og Venstre gikk imot kriminalisering 
av prostitusjon. Og mens tilhengerne 
argumenterte med at forbudet skulle 
medvirke til bekjempelse av mennes-
kehandel og signalisere internasjonal 
solidaritet, parkerte de konservative 
partiene forbudet som hjemmeværende 
i sfæren for moralsk panikk og politisk 
hykleri. Straffebud er som kjent en billig 
og uforpliktende løsning, samtidig som 
strafferettslig regulering som argument 
for beskyttelse sjelden har ført noe godt 
med seg. 

Med ensidige offerbilder og enkle 
løsninger reverseres også kunnskapen 
om prostitusjonsfeltet, der gårsdagens 
falne og utslåtte kvinner i dag er erstattet 
med fattige og utslåtte kvinner. Flertallet 
forestiller seg at kvinner fra den tredje 
verden er lett match for kyniske kriminelle 
”bakmenn”, enten fordi kvinnene er naive, 
eller fordi de dyttes inn i elendigheten av 
en ond familie, mens våre egne, hjemlige 
rusavhengige kvinner føres ut i fornedrelsen 
av higen etter illegale rusmidler. 

Selv om man til dags dato ikke kan påvise 
at forbud har effekt utover å påvirke 
organisering av prostitusjon, møter 
venstresiden lovendringen med en opti-
misme og et pågangsmot som kan man 
antakelig må tilbake til 1980-tallets kollek-
tive satsing mot narkotikabruk for å finne 
maken til. Tidligere motstandere innenfor 
Ap og SV står nå fram som varme tilhen-
gere og lovpriser forbudet. STOP-gruppen 
i Oslo bedyrer at straffeloven vil prioriteres 
og at kontrollen skal skje på alle tenkelige 
områder for kontaktformidling. I mangel på 
avklart jurisdiksjon skal det norske lovfor-
budet lyse som en ledestjerne internasjo-
nalt – til tross for at de fleste mottakerland 
for sex- og romanseturisme formelt sett 
har en atskillig mer restriktiv prostitu-
sjonslovgivning. Sexarbeiderne skal gjen-
nom kursing i rengjøring og negldesign klar
gjøres for det formelle arbeidsmarkedet 
i det samme lønnsjiktet som prostitusjon 
for mange har vært en flukt ifra.  

Fraværet av kunnskapsbasert empiri og 
fokus på strukturelle forhold som bidrar til 
rekruttering har vært slående. For i likhet 
med narkotikapolitikken har prostitusjon 
blitt et symbol på noe annet, større og mer 
faretruende enn kjøp og salg av seksuelle 
tjenester. Prostitusjon knyttes til globa-
liseringens mørke sider: Illegal migrasjon, 
internasjonalt organisert kriminalitet og 
terrorisme, og i sin ytterste konsekvens 
en trussel mot stabilitet, sikkerhet og 
demokrati. I en situasjon der nasjonalstaten 
oppleves som truet av globale prosesser 
har prostitusjon blitt en symbolsk markør 
for skillet mellom oss og dem, frigjorte og 
undertrykte – de andre som enten ikke er 
i stand til å ivareta seg selv, eller tvert om 
er i stand til å begå de mest grusomme 
overgrep mot sine likemenn og -kvinner. 
I dette landskapet ofres galant fakta til 
fordel for følelser, kunnskap til fordel for 
moral og rettigheter til fordel for forbud. 
Det viktigste blir at kriminalitets-
bekjempelse uttrykker politisk handlekraft 
på både nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Det er samfunnet og vestlige goder som 
skal forsvares, ikke enkeltpersoner som 
skal sikres beskyttelse gjennom omsorg 
og rettigheter: Sexkjøpsloven skal hindre 
ikke bare kriminelle, men også utenlandske 
prostituerte å se til Norge.  

Veien til helvete er som kjent brolagt med 
gode intensjoner, og som bidragsyterne 
i dette nummeret av Albertine viser, endrer 
ikke ny symbolpolitikk det faktum at 
i prostitusjon er ofte offer og skurk 
samme person. Stakkarsliggjøringen av 
kvinner i prostitusjon har ingen annen reell 
funksjon enn ytterligere marginalisering av 
en allerede stigmatisert gruppe. Som den 
synlige part er det de som kommer til å få 
føle omkostningene av forbudet på krop-
pen i form av økt politikontroll, manglende 
rettsvern, rettigheter og beskyttelse mot 
overgrep fra både offentlige etater og 
private aktører. 
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I TABLOIDPRESSEN PRESENTERES POLITIETS ARBEID I PROSTITUSJONSFELTET 
SOM EN KAMP MELLOM DET ONDE OG DET GODE, MELLOM HELTEMODIGE 
LOVHÅNDHEVERE OG VELORGANISERTE, SKRUPPELLØSE OG KYNISKE KRIMINELLE 
SOM LANGT PÅ VEI HAR ETABLERT NORGE SOM ET FRISTED FOR EN LUKRATIV OG 
INNBRINGENDE BUSINESS. MEDIEOPPSLAG AV POLITIET I FULL ANTI-TERRORMUNDUR 
IDET DE SLÅR TIL MOT LEILIGHETER, GIR UTEN TVIL NÆRING TIL BILDET OM AT DET 
ER EN HARD KAMP Å ”KNUSE HALLIKNETTVERKET”.  

Fasaner og sexarbeidere 
Ser man imidlertid nærmere på 
store deler av på politiets arbeid, gir 
”knusing av halliknettverket” sterkere 
assosiasjoner til Roald Dahls Danny 
og den store fasanjakten enn til en 
hard kamp mot ”bad guys”. For i likhet 
med den engelske overklassen velger 
politiets hallikjegere den letteste 
veien: Fasanjakten besto som kjent 
i at oppavlede og velfødde fasaner 
ble skremt opp i luften slik at jegerne 
skulle få gleden av å skyte dem ned. 
Politiet forbereder sin jakt med under-
cover spaning, som består i å ringe på 
annonser og besøke massasjeinstitut-
ter og leiligheter, og når mistanken om 
sexsalg anses som bekreftet, sendes 
et skriv til huseier. I skrivet står det at 
denne plikter for egen regning 
å sørge for at virksomheten opphører, 
at ansvaret er overlatt til utleier og at 
politiet ikke anser seg selv som part 
i prosessen.  

Ifølge operativ leder for STOP-
gruppen i Oslo Harald Bøhler (VG 9.juni 
2008) har det å gi huseierne ansvaret 
for å kvitte seg med leietakerne, vist 
seg å være et effektivt virkemiddel 
for å komme bordellene til livs. Nå 
er det ikke snakk om bordeller, men 
leiligheter der en eller fl ere kvinner 
jobber sammen. Ei heller er det snakk 
om velorganiserte halliknettverk eller 
kriminelle, men heller huseiere som 
ikke har hatt kunnskap om leietakers 
virksomhet. Og selv om målet kan
hellige midlet, er det grunn til å 
problematisere STOP-gruppens 
metoder, som i dette tilfellet betyr 
at det er den lovlydige parten i feltet 
som må tåle razziaer, politispanere 
og andre inngrep i livet sitt, mens den 

som prostitusjonslovgivningen 
angivelig skal rette seg mot, får 
tilsendt skriv i posten.  

Riset bak speilet 
Det uttalte formålet med straffe-
lovens § 202, den såkalte hallik-
paragrafen, har vært at den skal 
beskytte selgersiden. Ingen skal ha lov 
til å sko seg økonomisk på andres pro-
stitusjon. Håndhevelsen av forbudet 
og hvordan loven har vært tolket har 
imidlertid vært skiftende.

Inntil forbudet mot å leve av andres 
prostitusjon – som rammet privatli-
vet til sexarbeiderne – ble opphevet, 
var det den hyppigst brukte delen av 
hallikparagrafen. På 1990-tallet ble 
”arbeidskollektiv”, steder der fl ere 
kvinner jobber sammen, hevdet å 
være et for tynt juridisk grunnlag for 
å anvende loven. Siden det i tillegg 
ble ansett som en vanskelig og dyr 
prosess å føre en halliksak, ble blant 
annet bygg- og planleggingsloven tatt i 
bruk for å slå ned på massasjeinstitut-
ter og studioer som poppet opp i Oslo. 

I dag hevder politiet at en dom i Oslo 
tingrett fra 2004 der en hotelleier ble 
dømt for hallikvirksomhet, har skapt 
en presedens. Tingrettdommen viser 
imidlertid til at sexarbeidere måtte 
betale høyere døgnpris enn andre 
gjester. En annen ting er at dagens 
aksjoner ikke handler om avdekking 
av hallikvirksomhet, men om avdek-
king av salg av seksuelle tjenester 
som resulterer i beskjed til huseier 
om at virksomheten i det leide lokalet 
kan føre til anmeldelse. Hallikpara-
grafen blir brukt som trussel og ris 
bak speilet, og danner som sådan ikke 

grunnlaget for aksjonene. Tvert imot 
trenger ikke politiet å dokumentere 
forholdene. I tillegg handler mange av 
disse sakene ikke om velorganiserte 
halliker, men om huseiere som ikke 
visste om eventuell prostitusjon, og 
det er derfor et åpent spørsmål om de 
hadde tålt en rettslig gjennomgang.  

Årsaken til at hallikparagrafen nå 
har kommet til heder og verdighet er 
problematikken rundt menneske-
handel, der politiet er pålagt å intensi-
vere den oppsøkende virksomheten
i prostitusjonsmiljøene med det for-
mål å avdekke og etterforske mulige 
straffbare handlinger. I ”Aksjon husløs” 
skilles det ikke mellom mulig offer og 
skurk; målet er å raide prostitusjons-
miljøene og ikke redde eventuell ofre. 
Politiets metoder smaker derfor mer 
av håndhevelse av moralske lover enn 
av kriminalitetsbekjempelse. Og siden 
det ikke handler om å avdekke straff-
bare forhold, kan metoden i verste fall 
føre til at politiet både bidrar til å ved-
likeholde så vel som tilrettelegge for 
utnytting av sexarbeidere. Sistnevnte 
er allerede et faktum, og det meldes 
om kvinner som har opplevd trussel 
om offentliggjøring av virksomheten 
og utpressing etter at huseier har blitt 
tipset av politiet.  

”Aksjon husløs” reiser i tillegg 
spørsmål om prioriteringer i bruk av 
ressurser. Det meldes om at politiet 
ikke har ressurser og kapasitet til å 
ta imot anmeldelser eller etterfor-
ske menneskehandelssaker, samtidig 
som store ressurser brukes til under 
cover virksomhet og politispaning for 
å gjøre sexarbeidere husløse. 

AV ASTRID RENLAND

OM POLITIETS METODEBRUK  I ”AKSJON HUSLØS”

Hallikjegere fortsetter side 6
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DET 
ORDNER 
SEG FOR 
SNILLE 
JENTER
Anette Brunovskis, Fafo

Dette kan umulig samsvare med intensjonene
 i regjeringens handlingsplan mot menneske-
handel.   En annen side av ”Aksjon husløs” er at 
metoden reiser spørsmålet om rettsbeskyt-
telse til sexarbeidere som ikke driver illegal 
virksomhet. I forarbeidet til utleiealternativet 
ble det fremhevet at utleieforbudet ikke 
skulle gripe inn i leietakers oppsigelsesvern 
slik dette er lovfestet i husleieloven. At leie-
taker er beskyttet av husleieloven skulle man 
tro gir visse føringer på håndhevelse av loven, 
ved at det er medvirkning til og ikke salg av 
sex, som fyller gjerningsbeskrivelsen. 

Å overvåke, spane og intervenere i en person 
som ikke har begått ulovlige handlinger må 
kunne sies å være en krenkelse av retten til 
og respekten for privatliv nedfelt i artikkel 
8 i den europeiske menneskerettighets-kon-
vensjonen (EMK). Etter bestemmelsens andre 
ledd kan inngripen i disse rettighetene ikke 
skje uten at dette er i samsvar med lov 
og nødvendig for å forebygge uorden og 
kriminalitet. Med ”nødvendig” kreves det at 
det er forholdsmessighet mellom inngrep 
og det hensyn som begrunner inngrepet. 

I ”Aksjon husløs” opplever lovlydige borgere 
å få politispanere på døra og massasjebenken, 
at virksomheten avdekkes overfor utleiere 
som får ansvaret for å ”kvitte seg med 
problemet”, at informasjon om sexsalg 
formidles til andre offentlige instanser som 
barnevernet i de tilfellene der det er snakk 
om barn og at navn lekkes til tabloidpressen. 
Man snakker altså om ganske omfattende 
inngripen i privatliv. Når dette ikke er et ledd 
i videre etterforskning av straffbare forhold, 
er det et spørsmål om aksjonen legitimerer et 
”nødvendig” inngrep i privatlivet. Hvis ikke, er 
det en krenkelse av EMKs artikkel 8.  

Fritt vilt  
”Aksjon husløs” illustrerer sist, men ikke minst 
at uansett politisk tilnærming til og bakgrunn 
for strafferettslig kontroll av prostitusjons-
feltet, er det selgersiden som er den synlige 
part og den som får unngjelde når politiet 
aksjonerer. Under 1990-tallets razziaer på 
studioer og massasjeinstitutter ble kunder
 geleidet stille ut bakdøra mens politiet 
stilte selgersiden til skue for journalistenes 
blitzregn. I dag offentliggjøres den 
enkeltes virksomhet for huseiere, det lekkes 
til tabloidpressen og det tipses til offentlige 
myndigheter, i tillegg til at det meldes om 
respektløs, utilbørlig, skremmende og bøllete 
politiopptreden. 

Dagens politiaksjoner og metoder viser at 
intet er nytt under solen: Sexarbeidere er ikke 
bare den synlige, men også den marginaliserte 
parten i virksomheten og den som anses som 
fritt vilt for øvrighetenes intervensjoner. 
Offerstatusen innebærer ikke et reelt krav på 
beskyttelse, men en legitimering av regulering 
av feltet.  I så måte varsler hallikjakten hva 
kvinner som selger sex har i vente når lovens 
lange arm skal bekjempe sexkjøp, og det er
 i alle fall ikke beskyttelse. 

Hallikjegere fortsettelse fra side 5
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Uregulert hjelpetilbud 
Noe av det vi fant var at virkeligheten var sammensatt, 
og at spørsmålet noen ganger ble hvorvidt det var de an-
tatte ofrene som avslo hjelp fordi det ble umulig for dem å 
ta imot i den formen den ble tilbudt. Vi fant at mange
 i hjelpeapparatet hadde veldig sterke forventninger både 
til hvordan kvinnene og jentene (for det er stort sett bare 
kvinner og jenter som blir tilbudt denne typen hjelp) skulle 
oppføre seg i utgangspunktet, og ikke minst hvordan de 
skulle utvikle seg i løpet av perioden de mottok hjelp. 

Før jeg går videre er det viktig å understreke at problema-
tikken her ikke gjelder for alle som er involvert i assistanse. 
I løpet av prosjektet intervjuet vi 90 respondenter involvert 
på assistansesiden, 39 ofre for menneskehandel og 13 
personer involvert i gateprostitusjon i Beograd. Mange av 
organisasjonene vi besøkte hadde et svært gjennomtenkt 
forhold til det å yte hjelp, og majoriteten av de som hadde 
mottatt assistanse var svært fornøyde. Men noe av pro-
blemet i dette feltet er nettopp variasjonene – assistanse 
til ofre for menneskehandel er totalt dominert av frivillige 
organisasjoner som i liten grad står til ansvar overfor myn-
digheter eller andre med hensyn til kvaliteten på tjenestene 
de tilbyr. Derfor er det også opp til hver enkelt organisasjon 
å avgjøre hvordan de skal utforme hjelpen de tilbyr.

Formål  
Noe som i liten grad diskuteres er hva som er målet med 
hjelpen som ytes. Det som synes felles for de fleste er at 
mottakerne skal få hjelp med helseproblemer og hjelp

i forbindelse med rettssaker mot menneskehandlere og 
annen juridisk assistanse. Det er også et mål at kvinnene 
skal kunne forsørge seg selv. Utover dette har mange 
organisasjoner også videre mål for hvordan kvinnenes liv 
skal endres – eller i noen tilfeller, hvordan kvinnene selv 
skal endre seg.

Det er ganske vanlig å tillegge ofre for menneskehandel 
visse egenskaper som forklaring på hvorfor de er blitt 
utnyttet. Ofte ble ofrene fremstilt som kvinner og jenter 
som har gjort en del dårlige valg som har ført til at de er 
blitt utsatt for menneskehandel. For noen organisasjoner er 
det derfor et mål å endre disse egenskapene ved kvinnene; 
å endre deres tenkemåte og gi dem nye mål i livet. Mange 
av ofrene for menneskehandel vi intervjuet fortalte om 
hvordan de nå hadde innsett at de hadde gjort feil som 
hadde satt dem i fare. Man kunne tenke seg at kvinnene 
opplevde seg selv som modige og handlingsorienterte 
i forsøket på å migrere for å bedre sin livssituasjon, men 
at de var blitt utsatt for kriminelle handlinger underveis. 
I intervjuene med kvinner som hadde mottatt hjelp hadde 
de imidlertid ofte en helt annen tolkning av det som hadde 
skjedd og valgene de hadde gjort. De understreket gjerne at 
de forsto at de hadde gjort en feil, og at de ikke ville prøve 
å migrere igjen. En del av de som yter hjelp har som et uttalt 
mål at kvinnene de hjelper ikke skal migrere, og i alle fall 
ikke til prostitusjon, og en del forteller også åpent at de 
har som mål at kvinnene skal endre sin tenkemåte og 
personlighet:

Atferdsendring     
”Noen jenter er ivrige etter å forandre seg, men andre, det 
er familien som har påvirket dem. De har stigmaet dypt 
inne i seg, og en veldig skarp holdning til verden. Det er en 
gruppe jenter her, som oppfører seg som om alle skylder 
dem noe. De er fiendtlige, ikke villige til å endre seg – det er 
som om de har en ondskap inne i seg. Vanligvis blir de ikke 
så lenge. Med de jentene som fullfører programmet ser vi 
mye positiv endring – de er de snille jentene.” Denne 
sosialarbeideren var blant de som var mest åpen og direkte 
på skillet mellom de snille og de dårlige – eller til og med 
onde – jentene. Men hun var ikke alene om å stille seg bak 
tanken om at de som mottok hjelp måtte forandre seg. 
Dette viser seg også i de restriksjonene kvinnene må godta 
i mange sheltere. I en del sheltere er det strenge restrik-
sjoner på telefonbruk: Kvinnene får ikke lov til å ha egne 
mobiltelefoner, og de kan bare ringe til familie og venner fra 
kontoret med en sosialarbeider til stede. Videre har en del 
sheltere strenge regler for å gå ut; dette kan bare skje i 
følge med en sosialarbeider. Så godt som alle 
organisasjoner som har denne typen regler forklarer det 
med henvisning til sikkerhet. Imidlertid kommer det gjerne 

fram at det er andre grunner som er vel så viktige. I et 
intervju ble behovet for restriksjoner på mobiltelefoner 
forklart slik: ”De kan ikke ha telefoner, fordi de ikke skjønner 
at de er ofre for menneskehandel og sjefene kan ringe og 
love dem penger.” 

Både forbudet mot egen telefon og forbudet mot å gå ut 
oppleves naturligvis som stressende for kvinnene og 
jentene. Dette anerkjente flere assistanseytere: 
”Ofrene har problemer med å venne seg til at de ikke får gå 
ut. De vil gå ut uten tillatelse, gå ut om morgenen og komme 
tilbake om kvelden. Ofte blir det forvirring i forhold til 
å forstå [programmet] når de har hodet et annet sted.”
Denne sosialarbeideren hadde først forklart behovet for 
restriksjoner ved å vise til sikkerhet, men viste her til at det 
også ble enklere å yte hjelp hvis de som mottok ikke var
 i kontakt med verden utenfor, fordi det kunne virke 
forvirrende. 

Kontroll av prostitusjon  
Enkelte steder ble hjelpen til ofre for menneskehandel gitt 
gjennom organisasjoner som også ga hjelp til ofre for vold i 
nære relasjoner. Denne siste gruppen ble imidlertid ikke ut-
satt for de samme restriksjonene. 
Dette virker noe pussig, all den tid 
det kan være visse likheter mel-
lom de to gruppene: De kan være 
motvillige til å se seg selv som ofre, 
og noen ganger kan de velge å gå 
tilbake til utnyttende eller volde-
lige relasjoner. Begge grupper kan 
oppleve en sikkerhetsrisiko, som 
kan være vel så stor der offeret for 
mishandling er i en nær relasjon til 
den som mishandler. Det kan derfor 
virke som en del av disse restriksjo-
nene kan handle om å fysisk hindre 
ofrene for menneskehandel i å gå 
tilbake til prostitusjon, og at det 
sees som lettere å forsvare enn 
å skulle innføre tilsvarende 
restriksjoner for ofre for vold i nære relasjoner. Det store 
fokuset på at kvinnene skulle holde seg unna prostitusjon 
betyr også at de som har til hensikt å fortsette i den samme 
bransjen, men som ønsker seg ut av menneskehandel eller 
utnyttende relasjoner, ikke får noe tilbud om hjelp.

Det var også slående at i noen situasjoner kunne endret 
atferd gi større frihet, for eksempel når det gjelder å få gå 
ut alene: ”Sosialarbeiderne er i kontakt med [offeret] hele 
tiden, og når de ser at hun har endret seg, kan hun gå ut mer 
på egen hånd. Vi koordinerer det med lederen vår, for de kan 
jo ikke bare bestemme seg for å gå ut.”

Få alternativer 
Det er verdt å merke seg at det er voksne kvinner som 
utsettes for disse restriksjonene. Endringene som var nød-
vendige var knyttet til språkbruk (for eksempel ikke banne), 
klesdrakt (ikke korte skjørt; én organisasjon nektet ”sine” 
kvinner å bruke G-streng-truser), og generell atferd som 
økte distansen til bildet av å være prostituert. I prosjektet 
fikk vi etter hvert et klart bilde av at svært mange opplevde 
disse reglene som invaderende og uakseptable. Generelt så 
vi at ofre for menneskehandel som har et alternativt 
støtteapparat, foretrekker å få hjelp utenfor 
organisasjonene. Dette betyr også at de som tar imot hjelp 
i liten grad har andre alternativer å falle tilbake på, og at 
de dermed har veldig lite spillerom for å motsette seg denne 
behandlingen. For oss var det slående at det ble vanske-
lig å intervjue kvinner og jenter som fikk hjelp i disse mer 
lukkede systemene, rett og slett fordi organisasjonene ikke 
ville videreformidle informasjon om prosjektet vårt til de 
som bodde der. Begrunnelsen var at de ville beskytte dem 
mot seg selv, og organisasjonene tok derfor valget for dem 
at de ikke skulle delta i forskningen. Dermed umyndiggjorde 
man kvinnene og behandlet dem som barn som ikke fikk ta 
sine egne avgjørelser. 

Behov for kvalitetssikring 
Mangelen på forhandlingsrom og 
selvbestemmelsesrett er et betydelig 
problem i mange av de organisasjonene 
som yter assistanse til ofre for mennes-
kehandel i dag. Og selv om det ikke 
er tilfellet for alle, er det likevel et 
symptom på en sektor som trenger en 
grundig opprydding. Noe av det som 
gjør det mulig med slike restriksjoner 
er nettopp den store vekten på frivillige 
organisasjoner som i liten eller ingen 
grad står til ansvar overfor andre aktø-
rer med hensyn til hvordan de velger 
å utforme hjelpen de yter, og hva målet 
med den skal være. Det finnes ingen 
systematisk kvalitetskontroll med 

tjenestene som utformes. En annen effekt er at hjelpen opp-
fattes mer som velgjørenhet enn en rettighet, og at mulighe-
tene for å klage på urettmessig behandling er s
vært begrenset.

Denne teksten er basert på rapporten ”Leaving the past 
behind? When victims of trafficking decline assistance” 
(2007) og artikkelen ”Agency or Illness – conceptuali-
zation of trafficking victims’ choices and behaviors in 
the assistance system” (2008), begge skrevet av Anette 
Brunovskis og Rebecca Surtees.

DET FINNES ETTER HVERT MANGE HJELPETILTAK 
FOR OFRE FOR MENNESKEHANDEL. MEN HVILKE 
BETINGELSER ER KNYTTET TIL HJELPEN? DETTE 
ER ET AV TEMAENE MIN SAMARBEIDSPARTNER 
REBECCA SURTEES VED NEXUS INSTITUTE 
I WIEN OG JEG BEHANDLER I EN RAPPORT 
BASERT PÅ FORSKNING I ALBANIA, MOLDOVA 
OG SERBIA. UTGANGSPUNKTET FOR 
FORSKNINGSPROSJEKTET VAR AT MANGE 
AV DE SOM DEFINERES SOM OFRE FOR 
MENNESKEHANDEL AV MYNDIGHETER 
OG ORGANISASJONER, SIER NEI TIL DEN 
HJELPEN DE BLIR TILBUDT. I PROSJEKTET 
ØNSKET VI Å SE NÆRMERE PÅ OM DETTE 
REFLEKTERTE MANGLER I TILBUDET DE FIKK, 
ELLER OM DET VAR ET REELT UTTRYKK FOR 
AT PERSONENE IKKE ØNSKET HJELP. 

”DE KAN IKKE 
HA TELEFONER, 
FORDI DE IKKE 
SKJØNNER AT DE 
ER OFRE FOR 
MENNESKEHANDEL 
OG SJEFENE KAN 
RINGE OG LOVE 
DEM PENGER.” 
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ROSA er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan 
mot menneskehandel. Prosjektet skal bistå kvinner 
som er utsatt for menneskehandel og som ønsker 
å bryte ut av prostitusjonen. Dette gjør vi ved å tilby 
trygt bosted på et av landets 51 krisesentre, der 
det sørges for at kvinnene får tilgang til livsopphold, 
helse og juridisk assistanse, samt positive aktiviteter 
mens de bor på krisesenteret. Krisesentersekreta-
riatet har driftet prosjektet, mens Justis- og politide-
partementet har stått for finansieringen. Så langt har 
ROSA gitt bistand og trygg bolig på et krisesenter 
i Norge til 117 kvinner utnyttet i prostitusjon. 
Krisesentrenes hjelpeideologi er forankret i 
kvinnebevegelsens plattform som bl.a. sier at hjelpen 
skal gis på kvinnens premisser. Derfor er det også 
viktig for oss at kvinnene selv ønsker å ta i mot hjelp, 
og at vi ikke presser hjelpen på dem. 

Rettigheter og plikter 
Å ta imot hjelp fra ROSA innebærer en del rettigheter, 
men også en del plikter. Det kreves at man ikke selger 
sex, og ROSA bistår derfor kun kvinner som selv øn-
sker å komme ut av sin tvangssituasjon. Vår erfaring 
er at dette kravet oppleves som uproblematisk av 
de fleste kvinnene vi møter, men det vil selvfølgelig 
være unntak, hvor kvinnene ikke tør, kan eller vil bryte 
med miljøet av ulike årsaker. Samtidig er vi klar over 
at å bryte med prostitusjonsmiljøet er en prosess 
som for noen kan ta tid. Man kan spørre om vi kan vite 
noe sikkert om hvorvidt noen av kvinnene fortsetter å 
selger sex mens de bor på krisesenteret. Svaret er at 
det kan vi ikke. Forholdet må uansett hele tiden være 

basert på tillit. Hvis en kvinne vi har gitt beskyttelse 
er ute hele natten, trenger ikke det være ensbety-
dende med at hun selger sex. Derimot viser det at hun 
ikke har behov for sikkerheten som vi tilbyr, og som 
er et av premissene for å motta bistand fra oss. En 
annen betingelse for oppholdet er at kvinnene følger 
de rutiner og regler som gjelder for samtlige beboere 
på senteret, bl.a. deling på husarbeid, overholding av 
innetider og taushetsplikt i forhold til andre beboere. 
Med få unntak har ikke dette voldt problemer for de 
som har mottatt hjelp fra ROSA. 

Utfordringer 
Underveis har vi møtt mange utfordringer i vårt møte 
med kvinnene. Ifølge internasjonale konvensjoner 
som Norge har forpliktet seg til, bl.a. Palermo-proto-
kollen og Europarådets konvensjon som ble ratifisert 
i mai i år, har vi plikt til å yte god bistand til denne 
gruppa. Dette kan kort sammenfattes i tilgang til 
trygge boliger, refleksjonsperiode, tilgang til helse- 
og sosialtjenester samt tilbud om aktivisering.

For å gi alle kvinner som blir identifisert som ofre et 
likeverdig tilbud kreves at man har et system som 
fungerer lik uavhengig av hvilken kommune man be-
finner seg i. Dessverre fungerer ikke dette slik i dag. 
Hjelpen som tilbys personer utsatt for menneskehan-
del er i praksis avhengig av deres oppholdsstatus. En 
asylsøker bosatt i ROSA vil motta sitt livsopphold via 
UDI (Utlendingsdirektoratet), mens en som har fått 
midlertidig opphold med bakgrunn i å være utsatt 
for menneskehandel (refleksjonsperiode) vil være 

KVINNER UTSATT FOR MENNESKEHANDEL I PROSTITUSJON ER EN GRUPPE 
SOM HAR FÅTT MYE OPPMERKSOMHET I MEDIA DE SISTE ÅRENE. DESSVERRE 
HARMONERER IKKE ALLTID HJELPEN SOM TILBYS DENNE GRUPPEN MED DEN STORE 
OPPMERKSOMHETEN. DEBATTEN HAR BEKLAGELIGVIS OFTE VÆRT KONSENTRERT 
RUNDT GODTFOLKS UBEHAG VED Å BLI KONFRONTERT MED PROSTITUSJON I GATER 
OG LEILIGHETER, SÆRLIG I PENE STRØK AV BYEN. I STEDET FOR Å VÆRE OPPTATT 
AV RENOVASJON, ER DET KANSKJE PÅ SIN PLASS Å RETTE OPPMERKSOMHETEN MOT 
GODE TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å HJELPE KVINNENE.

avhengig av sosialkontoret i den kommunen vedkom-
mende bor i. Livsoppholdet fra UDI er fastsatt til 
kr. 3100 per måned, mens sosialkontorene vil følge 
forskjellige satser. Noen faller utenom alle systemer 
for pengestøtte, og i disse tilfellene har ROSA sett 
det nødvendig å gi livsopphold inntil man har fått til 
en avtale med sosialkontoret, noe som ofte har tatt 
tid. Samtlige sosialkontor unntatt Oslo har avslått 
søknad om livsopphold til kvinnene i perioden hvor 
søknaden om refleksjon er inne til behandling, noe 
som stort sett har tatt mer enn fire uker. 

Mangel på retningslinjer 
Hittil har vi forholdt oss til 20 kommuner, alle med 
forskjellige holdninger til hva slags bistand kvinnene 
har krav på. Så lenge systemet fungerer så tilfeldig, 
har dette nødvendiggjort økonomisk bistand fra 
ROSA for at kvinnene skal få et noenlunde verdig 
opphold på krisesenteret. Denne bistanden har be-
stått både i penger til livsopphold, helse og positive 
aktiviteter, for eksempel norskkurs. For å få dette 
til, har det vært nødvendig å søke om ekstramidler 
fra Helsedirektoratet og NAV. Hvis vi hadde hatt et 
system som fungerte i kommunene, ville det ikke 
vært nødvendig for ROSA å fungere som sosialkonto-
rets forlengede arm. Dette er feil bruk av ressurser, 
samtidig som hjelpen til kvinnene blir uforutsigbar 
og avhengig av hvor mye penger vi har disposisjon. 
Økonomisk bistand til kvinnene bør derfor være kom-
munenes ansvar, eventuelt med en statlig refusjons-
ordning. Bare på denne måten kan vi sikre at alle får 
lik behandling uansett hvilken kommune og hvilket 
krisesenter de kommer til. 

Lang botid
En annen utfordring er den lange botiden på krisesen-
teret. Krisesenteret er ment å være et akuttilbud for 
kvinner i krise. Det er derfor ikke helt uproblematisk 
når kvinnene i ROSA kan risikere å bli boende over år 
mens de venter på svar på sine oppholdssøknader. 
Kvinnene som bor i regi av ROSA hadde per mai 2008 
gjennomsnittlig 289 overnattingsdøgn. Til sammen-
ligning hadde andre voldsutsatte kvinner på krise-
senter botid på mellom 18 og 31 døgn. Det kvinnene 
i ROSA-prosjektet unisont holder fram som mest 
negativt ved hjelpetilbudet, er den lange botiden ved 
krisesentrene (Kilde: «De får meg til å føle at jeg hø-

rer til blant folk». Krisesentrenes arbeid i møte med 
kvinner utsatt for menneskehandelen. Oslo, 2006)
De fleste krisesentre i Norge har en maksimal botid 
på tre måneder som i spesielle tilfeller kan fravikes. 
Med få unntak blir kvinnene som plasseres via ROSA-
prosjektet boende godt over tre måneder, og flere 
har bodd i over ett år på krisesenteret. I brukerun-
dersøkelsen framhever kvinnene den gode omsorgen 
de mottar fra ansatte ved sentrene. Dette oppveies 
likevel ikke av negative følger ved lang botid. Det er 
for øvrig ingen ny problemstilling for krisesentrene at 
lang botid ofte skaper konflikter blant beboerne, men 
dette får større konsekvenser for de som er under 
beskyttelse av ROSA, bl.a. fordi det mangler aktivise-
ringstilbud og kvinnene ikke har noe annet nettverk 
i Norge. Dette nødvendiggjør både god tilgang til 
helsehjelp og et differensiert bo- og beskyttelsestil-
bud, noe som er vanskelig å få til med de ressursene vi 
rår over i dag. 

Differensiert tilbud
Etter tre og et halvt års erfaring i dette prosjektet 
ser vi stadig tydeligere at ROSA, som i dag er eneste 
nasjonale bo- og bistandstilbud, ikke kan hjelpe alle 
kvinnene. Vi må ha et mer differensiert tilbud, men et 
mer homogenisert mål – å få kvinnene ut av prostitu-
sjon!

12 13



La det først være sagt at enkelte kvinner har 
gitt uttrykk for at aksjonen var av det gode i og 
med at deres situasjon er bedre etter aksjonen. 
For PION som fulgte noen av kvinnene på nært 
hold gjennom de påfølgende månedene, er 
det imidlertid på sin plass å komme med noen 
kritiske bemerkninger til gjennomføringen av 
selve operasjonen. 

Politiets bruk av tvangsmiddel 
Som sagt innledningsvis hadde aksjonen som 
formål å avdekke og samle bevis for organisert 
menneskehandel. De fleste kvinnene som ble 
innbrakt hadde således status som mulige 
ofre og ikke som mistenkte. Politiet ønsket 
med aksjonen å få kartlagt hvem av kvinnene 
som var ofre for menneskehandel. I forkant av 
operasjonen hadde politiet lagt til rette for at 
de kvinnene som svarte bekreftende på spørs-
målet om de hadde vært utsatt for mennes-
kehandel, fikk et sted å være og kontakt med 
bistandsadvokat. For de kvinnene som benek-
tet en status som offer, fantes det imidlertid 
ikke noe tilbud. Leilighetene som kvinnene var 
innbrakt fra var ikke lenger tilgjengelige, de 
var avstengt av hensyn til etterforskningen. 
Kvinnene som hadde pengebeløp av en viss 
størrelse på seg, opplevde også at disse ble 
beslaglagt. Resultatet ble at flere kvinner var 
uten noe sted å være og måtte bo på legd hos 
bekjente. Enkelte sov også ute.

Når det gjelder beslagene må dette også 
kommenteres ytterligere. Beslag er et av flere 
tvangsmiddel som kan benyttes i straffesaker 
for å lette etterforskningen. Et tvangsmiddel 
representerer et inngrep i den enkeltes frihet, 
og det er således strenge regler for når det kan 
anvendes. 

Noe forenklet kan det sies at beslag kan tas 
i to situasjoner; når politiet mener en ting er 
viktig som bevis og når en ting stammer fra en 
straffbar handling. Det er videre en forutset-

ning for beslaget at det må være tilstrekkelig 
grunn til å anvende det. Et beslag kan ikke tas 
når det etter sakens art og forholdene ellers 
ville være et uforholdsmessig inngrep. Flere av 
kvinnene som ble innbrakt i aksjonen erfarte 
omfattende beslag, herunder både identifika-
sjonspapirer, mobiltelefoner og penger. PION 
er av den oppfatning at politiet ikke hadde 
anledning til å ta beslag i kvinnenes identifika-
sjonspapirer, og vi stiller også spørsmål ved om 
beslaget av pengene var rettmessig. 

PION stiller  også spørsmål ved riktigheten av 
at beslagene ble opprettholdt så lenge som 
de ble. Beslag som var rettmessige i første 
omgang kan ha blitt rettsstridige, i og med at 
de kom til å representerte et uforholdsmessig 
inngrep over tid.

Vi er klar over at beslagene var omfattende og 
at det således var mye for politiet å håndtere. 
Dette kan imidlertid ikke være grunn god nok 
til at det tok så lang tid for enkelte av kvin-
nene å få id-papirer og penger utlevert. For 
én kvinne tok det tre måneder før hun fikk 
beslaget utlevert. Det er grunn til å minne om 
at kvinnene ble innbragt som potensielle ofre, 
og ikke fordi de var mistenkt i en straffesak. 

Arrogante holdninger og praksis 
PION vil også fremheve hvordan flere av kvin-
nene opplevde kontakten med politiet etter 
aksjonen. Mange opplevde det som vanskelig 
å komme i en dialog med politiet for å få de 
beslaglagte tingene utlevert. Kvinnene fikk 
utlevert telefonnummeret til sentralbordet 
på politistasjonen og fikk et navn de skulle be 
om. Dette navnet var for de engelskspråklige 
kvinnene tilnærmet umulig å uttale, og deres 
telefoner kom som hovedregel aldri lenger enn 
til sentralbordet. I tillegg skjedde aksjonen 
rett før ferieavviklingen. Det betydde at når 
de endelig lyktes å komme videre til STOP-
gruppa, var personer med kompetanse til å ta 
beslutninger gjerne ikke til stede.

Det er sannsynlig at det for enkelte av kvin-
nene var vanskelig på egen hånd å få ivaretatt 
sine rettigheter. Det kan ikke være slik at 
rettmessig ivaretakelse forutsetter represen-
tasjon ved advokat eller ansatt ved et hjelpe-
tiltak. 
 
PION har forståelse for at menneskehandelsa-
ker er vanskelige og tidkrevende å etterforske, 
og det er viktig at politiet gis anledning til å 
gjøre sin jobb. Dette må imidlertid ikke gå på 
bekostning av uskyldige personers rettssik-
kerhet.  PION håper at politiet tar lærdom av 
operasjon Benin slik at mange av de negative 
konsekvensene kan unngås ved neste aksjon. 
På denne måten vil politiet også sende et 
tydelig signal om at det er menneskehandel de 
bekjemper, og ikke prostitusjon generelt.  

Av Inger-Lise Hognerud, juridisk rådgiver PION

Urettmessig håndtering 
av lovlydige borgere

Operasjon Benin: Tirsdag 17.juni 2008 
innledet STOP-gruppa 
(Oslopolitidistrikts 
spesialgruppe mot trafficking) 
Operasjon Benin. Formålet med 
aksjonen var å avdekke det 
politiet mente var omfattende 
menneskehandel. I aksjonen 
ble 58 kvinner innbrakt for 
utlendingskontroll og for å 
avdekke om de var ofre for 
menneskehandel. 17 personer ble 
siktet for menneskehandel og/
eller hallikvirksomhet.
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RACHEL FRA NIGERIA SOM VÅR TIDS
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”Det holder med å oppsummere med at selv om 

også andre grupper utenlandske kvinner er nevnt 

i mediedekningen i de seneste årene, er det 

spesielt de nigerianske kvinnene som har vekket 

offentlighetens oppmerksomhet (og forargelse). 

”

Under overskriften ”Problemet er 

Nigeria” kommenterte journalisten 

Anne Thurmann-Nielsen for noen 

somre siden at Christian Krohgs 

Albertine i dag er erstattet med Rachel 

fra Nigeria. (Dagbladet: 29.6.2006) 

I min lesning av denne teksten 

fremstår iscenesettelsen av Rachel 

som vår tids Albertine med en ironisk 

slagside. Min forundring over teksten 

grunnes ikke bare i at hovedpoenget 

er at det å stoppe etterspørselen etter 

seksuelle tjenester fremstilles som 

den mest effektive måte å forhindre at 

”fattige kvinner bryter inn i den norske 

idyllen”. Det som forundrer meg mest 

er at journalisten bruker Christian 

Kroghs bok Albertine for 

å illustrere sine poeng, når det samti-

dig er såpass åpenbart at hun ikke har 

lest den særlig godt. Når det er sagt, 

er jeg likevel langt på vei enig i at det 

er relevant å trekke paralleller mellom 

dagens situasjon og den som 

beskrives i Albertine. 

Stigma 
Boken handler om den unge og 

fattige sypiken Albertine fra Kristiania 

og hennes vei inn i prostitusjon. Boken 

ble gitt ut som et innlegg i den (dobbelt-)

moralske seksualdebatt på slutten av 

1800 tallet, og det er mulig at det lå en 

lignende intensjon bak da Thurmann- Ni-

elsen dro parallellen til dagens situasjon 

på Karl Johan. Boken tematiserer ikke 

bare et samfunn som fører fattige jenter 

ut i prostitusjon og menn som utnytter 

deres situasjon. Den tematiserer også 

en historisk epoke da de prostituerte 

var underlagt streng statlig kontroll; 

både i form av registrering, tvungen 

legekontroll og restriksjoner med 

hensyn til når og hvor de kunne bevege 

seg i byen. Samtidig er dette også en 

bok som tematiserer stigmatiseringen 

som rammer visse grupper kvinner i 

samfunnet. Det var nok spesielt dette 

siste temaet som hadde gått kommen-

tatoren i Dagbladet hus forbi. På Kroghs 

tid rammet stigmaet først og fremst 

arbeiderklassens unge kvinner, og det 

var de som ble utsatt for mistenksomme 

øyne. Historien om Albertines ”fall” kan 

sies å begynne nettopp den dagen hun 

blir observert på ”feil” sted i det offent-

lige rom. 

Mistenkelige sko   

I dag er det kanskje andre grupper som 

mistenkeliggjøres; blant annet unge 
afrikanske kvinner. Det ironiske med 
Anne Thurmann-Nielsens referanse til 
Albertine, er at hun selv begår nett-
opp dette overgrepet mot bestemte 
grupper kvinner. Det er først og fremst 
gjennom parallellen til Albertine at 
det gjøres klart for alle avisleserne at 
mens skribenten er på vei til ansten-
dige oppdrag på et anstendig kontor, 
var det grunn til å tro at piken som satt 
ved siden av henne på trikken var på vei 
til byen for å selge sex. En får egent-
lig aldri vite hva som begrunner denne 
mistanken annet enn at ”skotøyet 
avslørte at jobben hennes var å selge 
sex på Karl Johan”.

Jeg har ingen mening om hvorvidt sko-
tøy kan bekrefte eller avkrefte om det 
faktisk er slik at en medpassasjer på 
trikken er en kvinne som må ”hore for 
å skaffe seg dødelig dop eller forsyne 
kriminelle bakmenn med penger”, slik 
artikkelen hevder. I stedet trekker 
jeg frem nettopp denne teksten for 
å illustrere sider ved de senere års 
mediedekning av prostitusjon og for å 
si noe om de holdningene som kommer 
til uttrykk der. En kan på sett og vis 
si at (kort-)slutningen med hensyn til 
skotøy sammenfaller med de senere 
års mediedekning av prostitusjon. For 
her fremstår det helt uproblematisk 
å ta for gitt at enhver mørkhudet ung 
kvinne med ”avslørende” sko, som tar 
trikken til sentralbanestasjonen, skal 
til Karl Johan for å selger sex.

Hudfarge 
Men verden utenfor nyhetsredaksjo-
nen er jo slik at det finnes flere grunner 
til å ta trikken til sentrum. Noen tar 
trikken for eksempel fordi de jobber i 
en skoforretning i nærheten, eller fordi 
de skal ut på byen med venner. Noen 
tar trikken for å møte kjæresten sin, 
eller gå på kino. Det finnes med andre 

ord mange grunner til å ta trikken til 
sentralbanestasjonen. Det finnes også 
svært mange grunner til å gå med ”ho-
rete” sko (hva det nå enn innebærer). 
Så hva var det egentlig som gjorde at 
denne tilfeldige piken på trikken fikk 
en medpassasjer til å tenke på verdens 
elendighet og sivilisasjonens sammen-
brudd – var det hudfargen? 

Eksemplene er mange, og i forlengel-
sen av antagelsen om at hudfarge og 
sko kan adderes sammen og si noe om 
hvorvidt noen ”horer” eller ikke, blir det 
naturlig å spørre seg om det kan være 
mulig at rasisme preger de senere års 
mediedekning av fenomener som men-
neskehandel og prostitusjon, og om det 
finnes en sammenheng mellom hudfar-
ge og ideer om kvinnelig ”renhet”? For-
legger og skribent Anders Heger stilte 
et lignende spørsmål da han undret seg 
over på hvilket tidspunkt det ble ansett 
som akseptabelt å benytte ordet hore 
i offentlig ordskifte. Han skriver at 
”svaret er like forstemmende som det 
er åpenbart og skamfullt; da de skiftet 
farge”. (Dagsavisen 25.6.2006)

På et tidspunkt da både Karl Johan, 
nasjonen (og sivilisasjonen i følge 
Dagbladets kommentator Thurmann-
Nielsen) trues av ”strømmer” og ”hor-
der” av utenlandske prostituerte blir 
dette i sin konsekvens noe som angår 
alle –  ikke bare dem som befinner seg 
på Karl Johan. Det blir også et yndet 
tema for journalister på jakt etter 
”gode” nyhetssaker. Det finnes mange 
grelle eksempler på ”gode” nyhetssaker 
i denne sammenheng, uten at de skal 
utdypes her. Det holder med å opp-
summere med at selv om også andre 
grupper utenlandske kvinner er nevnt 
i mediedekningen i de seneste årene, 
er det spesielt de nigerianske kvin-
nene som har vekket offentlighetens 
oppmerksomhet (og forargelse). 

”Det holder med å oppsummere med at selv om 

også andre grupper utenlandske kvinner er nevnt 

i mediedekningen i de seneste årene, er det   

spesielt de nigerianske kvinnene som har vekket 

offentlighetens oppmerksomhet (og forargelse). 

”
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Moralense voktere 

I takt med den økende medieopp-

merksomheten rundt endringer i 

det norske prostitusjonsmarkedet 

kunne flere medier rapportere om 

økende oppslutning for lovforslaget 

om å kriminalisere kjøp av seksuelle 

tjenester. En undersøkelse (Aften-

posten Aften 29.6.2006) viste at 50 

prosent av Oslos befolkning nå støt-

tet et lovforbud, og viste samtidig at 

to av tre mente omfanget av prosti-

tusjon hadde økt betraktelig i løpet 

av de siste to årene (2004–2006). 

Godt over halvparten av de spurte 

oppfattet gateprostitusjonen som 

et stort problem. Slike undersøkel-

ser sier oss nok ikke så mye om hvil-

ken type problem det ble ansett som 

–  bare at det var stort. Byrådsleder 

i Oslo, Erling Lae, beskrev den etter 

hvert tilspissede situasjonen slik:

Når prostituerte henger etter menn 

og omtrent river av dem klærne eller 

setter seg inn i biler som stopper på 

rødt lys –  da er en grense nådd. Da 

går problemet fra å være et fattig-

domsproblem til å bli et ordenspro-

blem. (Dagbladet: 22.5.2006)

Lokalpolitikeren Jan Bøhler (Oslo 

AP) mente at det er samfunnets 

anstendighet som står på spill, og 

uttalte seg slik til media: ”Det er en 

moralsk krise når vi har 700 nige-

rianske prostituerte i Oslo som er 

ofre for fornedring og utbytting.” 

(NTB 22.4.2007) Situasjonen de 

seneste årene karakteriseres altså 

som ”en moralsk krise”, et økende 

problem, samtidig som stadig 

flere har hevdet at det må nasjonal 

politisk innsats til for å rydde opp i 

situasjonen i de større byene.

På en måte kan en se positivt på all 

medieoppmerksomheten, på tross 

av den åpenbare sensasjonslyst og 

de mangtallige overdrivelser, og 

hevde at prostitusjon de seneste 

årene for alvor har ”kommet ut av 

skapet”. Prostitusjon er blitt et 

tema alle politikere må forholde seg 

til, og ikke bare en mindre gruppe 

engasjerte kvinnepolitikere på 

lokalnivå, eller de mer radikale og 

marginale kvinnegruppene som 

Kvinnefronten og Ottar. Og det er 

ikke bare politikere som har gått i 

tenkeboksen de seneste årene, men 

også ledende nasjonale mediehus. 

Politisk kommentator i Dagbladet, 

Sissel Benneche Osvold, beskriver 

holdningsendringen slik: 

Det handler ikke lenger om voksne 

menneskers rett til å inngå frivil-

lige avtaler om kjøp og salg av sex, 

men i økende grad om en globalisert 

og brutal menneskehandel med 

kvinner og mindreårige. (Dagbladet: 

9.6.2006) 

På den andre siden har det vært 

stor grunn til å bekymre seg over at 

politikk i denne sammenheng som 

regel forstås som ensbetydende 

med den internasjonale kampen mot 

menneskehandel og kriminalisering 

av kjøp av seksuelle tjenester som 

ledd i denne kampen.

Tiden vil vise hvorvidt pessimistene 

og skeptikere til det nye lovfor-

slaget har rett; at dette er og blir 

symbolsk renovasjonspolitikk uten 

reell verdi, verken for de prostitu-

erte eller for samfunnet. Det er ennå 

uklart hvilken effekt lovforbudet vil 

ha på markedet, og hvorvidt loven 

følges opp med økt satsning på sosi-

alpolitiske virkemidler, slik det ofte 

blir lovet i politiske festtaler.

Følelsesstyrt lovgivningsdebatt   

Det som er aller mest forstem-

mende ved det hele er at store deler 

av kvinnebevegelsen, så vel som 

samfunnet for øvrig, så lett er villig 

til å ofre rettssikkerheten til noen 

grupper av kvinner, for å ha vist 
handlekraft, tatt et standpunkt og 
bygget opp under forestillingen av 
å ha oppnådd noe. Få har vist vilje 
eller tatt seg tid til å diskutere de 
reelle og konkrete problemer som 
vil oppstå, for eksempel knyttet til 
spørsmål rundt politiets etterfors-
kningsmetoder, og om man risikerer 
å bryte universelle menneskerettig-
heter, i og med at loven åpner for å 
overvåke en lovlydig part (den som 
selger sex), og således krenker de 
prostituertes rettssikkerhet. 

Dette vitner etter min oppfatning 
om at noen gruppers rettigheter 
har måttet vike plass for hensynet 
til ”magefølelser” og kollektivt ned-
arvede sannheter om samfunnets 
anstendighet og toleransegrenser. 
Som på andre områder i politikken 
beror retten til å definere disse 
følelsene og grensene på hvem 
som dominerer det offentlige 
ordskiftet. Problemet er at akku-
rat i prostitusjonsdebatten settes 
følelser høyere enn kunnskap. Det 
er ingenting i veien med følelser, 
det er ikke det jeg sier. Og det er 
for så vidt naturlig for folk flest at 
prostitusjonsdebatten handler om 
samfunnsmoral. Jeg mener bare 
at alle disse følelsene og all denne 
moralen nok kunne vært mer kon-
struktivt rettet. 

Oss og dem 
Nå var det nok neppe skribenten 
Anne Thurmann-Nielsens inten-
sjon å stigmatisere mørke kvinner 
med ”horete” sko. Kanskje ønsket 
hun rett og slett å kommentere en 

urettferdig verden, på en måte som 
gjorde at noen ville lese det hun 
skrev. Og historien fra hverdags-
livet på trikken var kanskje bare 
et journalistisk grep for å fange 
leserens oppmerksomhet gjennom 
å fremstille saken som noe gjen-
kjennelig. Kanskje det er mange 
som mener de har tatt trikken med 
en prostituert? Som sagt, folk tar jo 
trikken av mange grunner. Det kan 
også tenkes at det ikke var skri-
benten selv, men desken i redaksjo-
nen, som valgte den reduserende 
overskriften om at det var Nigeria 
som var problemet. Og kanskje det 
er jeg som reduserer innholdet ved 
å hevde at det er dette med skoene 
som er problemet med kommenta-
ren akkurat denne dagen i Dagbla-
det. Konklusjonen min blir uansett 
den samme, at teksten ”Problemet 
er Nigeria” bare er ett av mange 
eksempler på hvordan beskrivelser 
av kvinner i prostitusjon brukes 
som utgangspunkt for gjentagende 
samfunnsmessige meningskamper.

Prostitusjon som sensasjonelt 
nyhetsstoff og som et yndet tema 
å kommentere, vedlikeholder myter 
om likestilte, frigjorte og normale 
norske kvinner, like mye som det 
vedlikeholder myten om ”den 
andre”, enten som den lykkelige 
horen eller som sex-slaven. Teksten 
om Rachel fra Nigeria og Albertine 
utgjør intet unntak. Som hvit kvinne 
kan jeg kanskje puste lettet ut, for 
slaget står ikke ved mine sko. 

Konklusjonen min blir uansett den samme, at 

teksten ”Problemet er Nigeria” bare er ett av mange 

eksempler på hvordan beskrivelser av kvinner 

i prostitusjon brukes som utgangspunkt for 

gjentagende samfunnsmessige meningskamper.

”Konklusjonen min blir uansett den samme, at  

teksten ”Problemet er Nigeria” bare er ett av mange 

eksempler på hvordan beskrivelser av kvinner 

i prostitusjon brukes som utgangspunkt for 

gjentagende samfunnsmessige meningskamper.”
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I de aller fleste former for hjelp er ulike former for 
tvang aldri langt unna. Det kan enten være tvang i bok-
stavelig forstand, som for eksempel begrenset beve-
gelsesfrihet eller begrenset omgang og kommunikasjon 
med personer i nettverk eller familie, eller det kan være 
tvang i form av tiltak og midler som ikke tilsynelatende 
er ment å skulle være tvang, men som allikevel opple-
ves slik av den som utsettes for det. Forholdet mellom 
hjelp og tvang er et hyppig diskutert tema. Diskusjo-
nene ender gjerne opp med spørsmålet om hvorvidt det 
kan hevdes at tvang er et legitimt middel å bruke for å 
hjelpe. Og det er jo et paradoks, for tvang er unektelig et 
negativt ladet ord, mens hjelp er det motsatte. Hvordan 
kan man forene hjelp og tvang i en og samme hensikt og 
samtidig definere bort det negative ved tvangsbegre-
pet?

Mellom myter og realiteter  
Lukas Moodyssons film «Lilja 4-ever» fra 2002 er en 
av flere filmer og beretninger om menneskehandel. 
Felles for mange av disse er at de har skapt myter rundt 
begrepet menneskehandel. En vanlig myte er at men-
neskehandel er det samme som kyniske multikriminelle 
bakmenn, som ved hjelp av grov og massiv vold utnytter 
offeret seksuelt. Og offeret er fullstendig i bakmannens 
vold. 

For noen vil denne fremstillingen av menneskehandel 
virke snever, for beskrivelsen passer til svært få blant 
det store antall menneskehandelsaker vi kjenner. Mye 
tyder tvert imot på at svært få ofre utsettes for massiv 
vold. Og mye tyder på at mange ofre utnyttes på andre 
måter enn seksuelt. Men er det mytene eller er det 
realitetene som har tjent som referanseramme når det 
norske hjelpeapparatet har definert ofrenes behov? Det 
kan synes som om mytene har blitt viet mer oppmerk-
somhet i dette enn realitetene. 

Politisk definert behov  
Hjelpeapparatet har på forhånd definert at ofre for 
menneskehandel først og fremst har behov for beskyt-
telse fra sin bakmann. Men svært ofte er det slik at 
menneskehandel har sitt utspring i en svært vanskelig 

og desperat livssituasjon i hjemlandet. Det vi forstår og 
definerer som menneskehandel blir dermed en form for 
overlevelsesstrategi. Dette kan også forklare hvorfor 
foreldre ofte er involvert når barn er offer for mennes-
kehandel. 

Fafo-forsker Anette Brunovskis har fremsatt ulike syn 
på relasjonen mellom prostituerte og halliker som kan 
være overførbart til relasjonen mellom ofre for men-
neskehandel og bakmennene. Brunovskis hevder at 
relasjonen mellom offer og hallik/bakmann ofte kan 
forstås som en gjensidig relasjon hvor begge profitterer 
på offerets virksomhet.

Gjenkjennelsesproblem  
Både offerbegrepet og behovet for beskyttelse kan 
fremstå som uhensiktsmessig i lys av ovenstående for-
klaringer på menneskehandel. Ofte er det slik at offeret 
på ingen måte identifiserer seg med offerbegrepet, og 
at beskyttelsestiltak oppleves som et negativt inngrep 
eller kanskje til og med som straff! Man ser at hjelp kan 
oppfattes som tvang, og dette synliggjør hvilke konse-
kvenser det kan få når begreper forstås forskjellig. 

Åpne hjelpebegrepet? 
Hvem skal ha definisjonsmakt? Er det myndighetene 
eller er det offeret som skal ha makten til å definere hva 
hjelpe begrepet skal inneholde? Formulert på en annen 
måte: Skal offeret gis anledning til å velge bort tiltak 
som oppleves som tvang, selv om det skjer i den gode 
hensikts tjeneste? Dette er spørsmål som rører ved 
grunnleggende prinsipper i enhver velferdsstat, og det 
er spørsmål som har stor betydning for borgernes frihet 
til å ta egne selvstendige valg. Særlig viktig blir dette 
når valgene avviker fra samfunnets syn på hva som er 
mest fornuftig for den enkelte.

Når den gode hensikt oppleves som en klam hånd rundt 
ens tilværelse, er det liten grunn til å tro at den gode 
hensikt tjener sitt formål. Å forhåndsdefinere behov 
øker risikoen for at hjelp like gjerne kan oppleves som 
tvang, selv om det skjer i den gode hensikts tjeneste.

ET NYTT BEGREP ER I FERD MED Å ETABLERE SEG I DET NORSKE HJELPEAPPARATET: 
«MENNESKEHANDEL». DE SOM ER OFRE FOR MENNESKEHANDEL OPPLEVER ALVORLIGE 
BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER, OG DERES STATUS SOM OFFER UTLØSER RETTIGHETER 
SOM HJELPEAPPARATET ER ANSVARLIG FOR Å IVARETA. DET NORSKE HJELPEAPPARATET 
HAR ALTSÅ PLIKT TIL Å BISTÅ OFRENE, OG OFRENE HAR KRAV PÅ HJELP. 

AV  STIAN  VATNEDAL
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AV ASTRID RENLAND

Hva barnet kalles er imidlertid ikke så viktig som 
hvilke tiltak som iverksettes etter navneendrin-
gene, og politiet har i dag utvilsomt erstattet so-
sialarbeiderne i rollen som premissleverandører 
for den politiske tilnærmingen til feltet. Termino-
logien har skiftet karakter, og der man tidligere 
snakket om feltarbeid, kondomutdeling, rene 
sprøyter og skadereduksjon, snakker man i dag 
om tverrfaglige operative team, identifisering av 
ofre, vitner, bakmenn og refleksjonsperioder. Og 
mens ressursgrupper, seminarer og konferanser
tradisjonelt har vært befolket av sosialarbeidere, 
engasjerer prostitusjonsfeltet i dag justisminis-
tere, migrasjonsmyndigheter og politietaten som 
jobber skulder mot skulder med alt fra prostitu-
sjonstiltak, NGOer til religiøse organisasjoner. 
Prostitusjonsmarkedets endring kan med andre 
ord ikke bare knyttes til utøverne som jobber 
i feltet men også aktørene som jobber i dette 
landskapet. Albertine har tatt kontakt med Turid 

Misje, sosialantropolog og sosialarbeider for å 
høre hvordan Pro Sentret opplever endringene.   

Tilpasning
– For Pro Sentret handler det ganske enkelt om 
at endringer i brukergruppen krever ny tilpasning, 
sier Turid Misje. – I dag er over 70 prosent av de 
som vi har kontakt med utlendinger, mens i 2001 
utgjorde utenlandske brukere 19 prosent av 
våre brukere. Selv om store deler av vårt arbeid 
fortsatt er rettet mot den rusrelaterte prostitu-
sjonen, har økningen i antall utenlandske brukere 
helt klart ført til endringer i arbeidet vårt. Helse-
tilbudet har i dag mer fokus på reproduktiv helse 
enn på injiseringsproblematikk, og i det sosialfag-
lige arbeidet er fokuset mer rettet mot immigra-
sjonsrettigheter eller mangel på sådanne, enn 
behandlingstilbud. Vi bruker mye tid på å sette 
oss inn i utlendingslovgivningen og retningslinjer 
gitt av UDI.

DET ER FÅ FENOMENER SOM HAR VÆRT 
BETRAKTET SÅ OMSKIFTELIG SOM PROSTITUSJON 
SOM SAMFUNNSPROBLEM, OG BARE I LØPET AV DE 
SISTE TO TIL TRE TIÅR HAR UTØVERNE 
I FELTET PENDLET MELLOM ROLLEN SOM OFRE FOR 
NARKOTIKAAVHENGIGHET OG TRUSSEL MOT FOLKEHELSA. 
SIDEN TUSENÅRSSKIFTET HAR RAMMEVILKÅRENE PÅ 
NYTT ENDRET SEG, OG PROSTITUSJON ER I DAG KOBLET TIL 
ORGANISERT KRIMINALITET OG MENNESKEHANDEL, SOM 
I BUNN OG GRUNN ER ÉN AV MANGE DEFINISJONER PÅ ILLEGAL 
MIGRASJON. AT PROSTITUSJONSFELTET DRIFTES OG STYRES AV 
GRENSELØSE KRIMINELLE NETTVERK HAR BLITT EN UOMTVISTELIG 
SANNHET, OG MENNESKEHANDEL HAR BLITT SYNONYMT MED 
MIGRASJONSRELATERT OG GRENSEKRYSSENDE PROSTITUSJON. 
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Rett til hjelp 
–Koblingen mellom menneskehandel og prosti-
tusjon er omstridt og et tema for debatt blant 
forskere og rettighetsorganisasjoner på interna-
sjonalt nivå? 

– Mange er kritiske til hva begrepet menneske-
handel rommer eller utelukker, og det er nok på 
høy tid at det kommer en ordentlig debatt om 
dette også blant hjelpetiltakene. Men begrepet 
genererer rett til hjelp, og det må vi som hjelpetil-
tak forholde oss til. Vi har fokus på om systemet 
fungerer, og tar tak i de tingene som trengs for å 
få det til å fungere bedre.

Turid Misje peker på at det er ikke noe nytt og min-
ner meg på at Pro Sentret var det første tjenes-
tetiltaket som etablerte et tilbud om sprøyterom 
fordi de så behovet for å bedre brukernes fysiske 
helse og muligheten til å innta rusmidlet under mer 
verdige forhold. 

Oppholdsstatus 
– Når det gjelder våre utenlandske brukere har vi 
sagt fra om forhold som vi mener må endres eller 
forbedres, men vi får jo ikke gjennomslag eller ge-
hør for alt. Dette er spesielt vanskelig innenfor de 
områdene som har med å gjøre med innvandrings 
politikk, og Pro Sentret har flere ganger utfordret 
politikerne på at om de virkelig vil hjelpe nigerian-
ske kvinner, så er utdeling av ordinære arbeidstil-
latelser beste måten å gjøre det på. Det er dette 
de oftest ber oss om bistand til; å få en ”normal 
jobb”, forteller Misje, og legger til at nigerianske 
kvinner uten utdannelse som en generell regel ikke 
får arbeidstillatelse i Norge. – Mange av kvinnene 
kommer av ulike årsaker heller ikke inn i mennes-
kehandelkategorien og kan dermed ikke få den 
midlertidige arbeidstillatelsen som refleksjons-
perioden på seks måneder jo gir. Dette handler 
jo i stor grad om Norges og ikke minst Europas 
immigrasjonspolitikk, og når vi prøver å utfordre 
denne, blir vi altså stort sett møtt med taushet.

Politiske føringer 
– Det er også mye fokus på kriminalitetsbekjem-
pelse. I hvilken grad legger dette føringer på arbei-
det i feltet?   

– Politiet styrer ikke vår virksomhet, og vi samar-
beider bare med politiet i de tilfellene en bru-
ker ønsker at vi skal delta og da som oftest via 
bistandsadvokat. Men menneskehandelpolitikken 
har helt klart lagt føringer for hvordan vi jobber, 
og dagens regelverk krever at ofre for menneske-
handel må samarbeide med politiet om de skal ha 
håp om å få permanent opphold i Norge. Og det er 
det flertallet av personene vi jobber med, ønsker. 
Jeg synes at både de strenge vilkårene for å få 
hjelp og det at hjelpen fordrer vitneopplysninger, 
er et problem. Mange tør ikke å anmelde bakper-
soner, og for personer uten oppholdsstatus ytes 
det ikke bistand og hjelp. Bortsett fra retur til 

hjemlandet. De fleste av våre utenlandske brukere 
anerkjennes ikke som asyltrengende og må regne 
med avslag om de søker asyl. Jeg vil derfor hevde 
at det i dag er politiets interesser, prioriteringer 
og ressurser som rår og styrer en saks utvikling 
på lengre sikt. Mange faller mellom alle stoler, 
og vi er kjent med saker der kvinner utsatt for 
menneskehandel ikke fikk utvidet opphold fordi 
politiet ikke fant det nødvendig at hun var her for 
videre etterforskning eller for gjennomføringen av 
rettssaken. Vi har også erfaringer med at politiets 
mangel på kapasitet til å følge opp saker rammer 
både kvinners og menns mulighet til å få hjelp. 

Migrasjonspolitikk  
– Men, selv om man dermed kan hevde at politiet 
i noen grad setter premisser for vårt arbeid, må 
kritikken rettes mot politikerne som er ansvarlige 
for regelverket. Politiet gjør den jobben de har 
blitt pålagt å gjøre. Hovedproblemet er som sagt 
at vi stanger mot innvandringspolitikken. Det er 
frustrerende at det er en persons oppholdsstatus 
i Norge og ikke status som offer for menneske-
handel, som er avgjørende for hvilken bistand 
personen har rett til. Asylsøkere og personer som 
har refleksjonsperiode har ulike rettigheter når 
det gjelder bolig og annen økonomisk støtte, selv 
om de kan ha mer eller mindre identiske historier 
og opplevelser. Det er det vanskelig å få politikere 
til å forstå eller forholde seg til.  

– Det er viktig å være klar over at personer som 
er utsatt for menneskehandel stort sett ikke har 
kommet til Norge med det formål å be om bistand 
i forbindelse med denne situasjonen. Noen fortel-
ler likevel sin historie og ber om hjelp. Norske 
myndigheter har forpliktet seg internasjonalt til 
å bistå og hjelpe ofre for menneskehandel. Da 
må vi ha noe mer enn bare ord på papiret å tilby 
dem, sier Misje, som er oppgitt over gapet mel-
lom politiske utspill og realiteten kvinner og menn 
ofte møter når det gjelder innholdet i bistand og 
beskyttelsestilbud. 

Vitnekrav 
Selv om det er mye kritikkverdig i hjelpetilbudet 
har det vært en positiv utvikling på enkelte om-
råder, og Turid Misje viser til at det har skjedd en 
gradvis styrking av rettigheter.  Refleksjonsperio-
den har blitt utvidet fra 45 dager til seks måneder 
med mulighet for ytterligere forlengelse, i tillegg 
til at reflektantene får arbeidstillatelse. AID har 
nå også utarbeidet en instruks som sier at perso-
ner som har vitnet mot sine bakpersoner i men-
neskehandelsaker i hovedsak skal få permanent 
opphold, dette er også positivt. 

– Problemet er likefullt fortsatt at dette kun 
gjelder de som kan, tør eller vil samarbeide med 
politiet. Resten vil til syvende og sist bli behandlet 
som andre migranter som prøver å komme inn i 
”Festning Europa” på jakt etter et bedre liv. De vil 
bli sendt hjem.

– PROBLEMET ER LIKEFULLT FORTSATT AT DETTE 
KUN GJELDER DE SOM KAN, TØR ELLER VIL 
SAMARBEIDE MED POLITIET. RESTEN VIL TIL 
SYVENDE OG SIST BLI BEHANDLET SOM ANDRE 
MIGRANTER SOM PRØVER Å KOMME INN I 
”FESTNING EUROPA” PÅ JAKT ETTER ET BEDRE LIV. 
DE VIL BLI SENDT HJEM.
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Natthjemmet, som er et akutt krisetilbud for 
kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo, 
mister nærmere 20 prosent av sin bevilgning 
i forslaget til budsjett for Oslo 2009. Dette 
betyr i realiteten nedleggelse. Begrunnelsene 
for disse kuttene forteller mye om hvordan våre 
ansvarlige politikere forstår situasjonen for 
mennesker i prostitusjonsmiljøet med et alvorlig 
rusavhengighetsproblem.

Nedleggelse av hjelpetiltak 
Begrunnelsen for å kutte 
store deler av bevilgnin-
gen til Natthjemmet 
er nettopp endringene 
i adgang til å kjøpe 
seksuelle tjenester. 
Loven som forbyr kjøp 
av seksuelle tjenester 
skal tre i kraft 01.01.09. 
Skal vi da forstå det slik 
at politikerne på Råd-
huset har noen titalls 
boliger klar til en stor 
gruppe kvinner 01.01.09? 
Skal vi forstå det slik at 
politikerne på Rådhuset 
mener at en stor gruppe 
kvinner vil slutte å ruse 
seg 01.01.09? Og skal vi 
forstå det slik at byrådet 
01.01.09 står klar med 
ulike former for løn-
net arbeid til et stor gruppe kvinner?  Vi vet at 
svaret er nei. 

Mange av oss som er i tett kontakt med prosti-
tusjonsmiljøene, har hele tiden hevdet at situas-
jonen for kvinnene på mange måter vil forverres 
etter innføringen av den såkalte sexkjøpsloven. 

Det at Natthjemmet mister bevilgninger er det 
foreløpig første resultatet av den nye loven. 
Bortfallet av støtte står dessuten i skarp 
motstrid til Oslo kommunes egen handlingsplan 
mot prostitusjon, som skal gjelde for årene 
2008 til 2010 – her står følgende: «Større deler 
av markedet vil komme til å foregå i det skjulte. 
Både politiet og hjelpetiltakene bør av den grunn 
øke innsatsen og aktiviteten for å følge med på 
utviklingen». (Vår uthevelse) En handlingsplan 
som altså ikke er verd papiret det er skrevet på. 

Enda en gang opplever 
mennesker i ekstremt 
vanskelige livssituas-
joner alvorlige svik fra 
ansvarlige politikere!

Alternative forslag
Vi trenger at Oslo kom-
munes handlingsplan 
mot prostitusjon følger 
opp sine intensjoner! 
Vi må ha en forhøyet 
satsning og intensivere 
arbeidet for å iva-
reta kvinnene i rus- og 
gateprostitusjons-
miljøet når loven inntrer 
01.01.09. Vi trenger 
minst perioden fram 
til utgangen av 2010 
for å si noe om hvilke 
virkninger loven får for 

dette miljøet og enkeltindividene som loven vil 
ramme.  Vi vil også understreke at vi vil være 
de første som tar initiativet til å legge ned et 
lavterskeltilbud som Natthjemmet dersom det 
(mot formodning) skulle vise seg at tilbudet ikke 
dekker et viktig behov!

ET SIGNAL 
PÅ POLITISK 
HÅNDHEVELSE AV 
SEXKJØPSLOVEN?

AV KIRSTEN FRIGSTAD

SKAL VI DA FORSTÅ DET SLIK AT 
POLITIKERNE PÅ RÅDHUSET HAR 
NOEN TITALLS BOLIGER KLAR TIL 
EN STOR GRUPPE KVINNER 01.01.09? 
SKAL VI FORSTÅ DET SLIK AT 
POLITIKERNE PÅ RÅDHUSET MENER 
AT EN STOR GRUPPE KVINNER VIL 
SLUTTE Å RUSE SEG 01.01.09? OG 
SKAL VI FORSTÅ DET SLIK AT 
BYRÅDET 01.01.09 STÅR KLAR MED 
ULIKE FORMER FOR LØNNET ARBEID 
TIL ET STOR GRUPPE KVINNER?  
VI VET AT SVARET ER NEI. 
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Tiltak for kvinner på innendørsmarkedet 
Bakgrunnen for PIA er å finne i tidligere kartleg-
ging av kvinner som jobber på innendørsarenaer, 
og dette er nå koblet sammen med kommunal 
handlingsplan mot prostitusjon og nasjonal 
handlingsplan mot menneskehandel. Kartleg-
gingen viste at kvinner som selger sex i Bergen 
er en sammensatt gruppe både med hensyn til 
nasjonalitet, oppholdsstatus, alder og levekår. 
Sosialt stigma rammer ikke bare utøverne i 
prostitusjon, men gjenspeiler seg også i of-
fentlige tiltak, ved at temaet oppleves som 
tabu eller vanskelig for ansatte å ta opp i møte 
med klienter. Ifølge kartleggingen hadde ingen 
offentlige tiltak bortsett 
fra smittevernsklinikker, 
prostitusjonserfaringer 
som tema i arbeidet med 
klienter. Konsekvensene har 
vært en mangel på adekvat 
informasjon om rettigheter 
og muligheter til økonomisk 
bistand som trygdeytelser, 
gjeldsordninger og hjelp 
til omskolering for å kunne 
finne et alternativ til pros-
titusjon. 

Helse, språk og arbeid 
Med visjonen ”Ute etter 
nye muligheter” har PIA 
delt sitt arbeidsområde inn 
i et hovedprosjekt og to delprosjekter. Hoved-
prosjektet består av oppsøkende virksomhet 
på telefon der det gis informasjon om ulike 
hjelpetilbud både lokalt og nasjonalt. Prosjektet 
kan tilby feltarbeidere fra både Norge, Thailand, 
Ukrania og Den dominikanske republikk. Mellom 
oktober og desember var ansatte i PIA i kontakt 
med 78 personer av til sammen 290 som var reg-
istrert med telefonnummer. Tilbakemeldingen 
er positiv, og kvinnene PIA har vært i kontakt 
med, formidler at de setter pris på tilbudet og at 
de nå har fått et sted å henvende seg til for å få 
svar på ulike spørsmål.  
Det ene av de to delprosjektene består i et 
helsetilbud som er åpent to timer hver onsdag 
ettermiddag. Her er mulighet for å snakke med 

sykepleier, hente kondomer og glidekrem eller 
benytte seg av ulike fasiliteter Pro Femme kan 
tilby. Delprosjekt 2 rommer både et samarbeid 
med NAV og Røde Kors. Samarbeidet med NAV 
tar sikte på å hjelpe kvinnene som ønsker et 
alternativ til prostitusjon, og tilbyr omskoler-
ing, arbeidstreningskurs og praksisplasser. I 
dette prosjektet ligger det også et siktemål 
om at kvinner som er aktive i prostitusjon kan 
tilbys opplæring for å jobbe som helserådgivere 
i prostitusjonsfeltet. Ifølge PIA er kunnskap 
viktig for å se eller nå nye muligheter, og det 
gjelder kunnskap på alle nivåer. Informasjon 
om rettigheter kan være vanskelig tilgjengelig 

selv for etnisk norske, og 
for kvinner med utenlandsk 
bakgrunn, enten de bor fast i 
Norge eller oppholder seg her 
midlertidig, vil språkbarrierer 
kunne være et direkte hinder 
for tilgang til nødvendig 
informasjon. I samarbeidet 
med Røde Kors i Bergen 
inngår norskopplæring med 
samfunnskunnskap. Her kan 
den enkelte få muligheten til 
lære eller forbedre norsk-
kunnskapene og samtidig få 
kunnskap om sentrale for-
hold eller ting som kan være 
nyttig å vite om det norske 
samfunnet.   

Reviderer handlingsplan 
Med forbudet mot sexkjøp som trådte i kraft 
1. januar i år, har behovet for kunnskap og 
informasjon om rettigheter og muligheter for 
alternativer til prostitusjon blitt enda viktig-
ere. Forbudet innebærer også nye praktiske og 
juridiske utfordringer fordi rettigheter eller 
mulighet for hjelp utover beskyttelsesbistand 
(den såkalte refleksjonsperioden) er knyttet til 
oppholdsstatus i Norge. Men tilbudet omfatter 
alle kvinner i prostitusjon, og byrådet i Bergen 
jobber nå med en revidert handlingsplan som 
skal tilrettelegge for en mer helhetlig politikk 
og imøtekomme nye behov.  

Av Astrid Renland

MED VISJONEN 
”UTE ETTER NYE 

MULIGHETER” 
HAR PIA DELT SITT 
ARBEIDSOMRÅDE INN 

I ET HOVEDPROSJEKT 
OG TO DEL-

PROSJEKTER.

- OM NYTT PROSTITUSJONSPROSJEKT I BERGEN
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ÅSTA ÅRØEN, JURIST OG LEDER I HORDALAND VENSTREKVINNELAG

Symbollov 
Den rødgrønne regjeringen har bestemt seg for å 
handle, og gjør det gjennom en generell kriminaliser-
ing av kjøp av sex. Loven er tenkt å ha en oppdragende 
effekt, og man tenker seg blant annet at etterspørsel-
en etter kjøpesex vil bli redusert. Kriminaliseringslin-
jen kan ikke betegnes som en solidarisk handling med 
de som har erfaring med prostitusjon. Man skyver 
kvinner og menn i prostitusjonsmiljøene ut over side-
linjen og gjør dem i praksis avhengig av «hjelpere», så 
som halliker. Loven blir innført på tvers av ønskene til 
brukerorganisasjoner og fagmiljøer, selv regjeringens 
egen justisminister har blitt overkjørt på veien. Dette 
har blitt en viktig symbolsak for regjeringen, der bruk-
ererfaringer og fagkunnskap har måttet vike til fordel 
for symbolske lovendringer og høyttravende idealer.

Tanken om et samfunn der ingen føler seg tvunget til 
å selge sex, er god. Det er naturlig å tenke seg at de 
fleste i Norge støtter denne tanken. Men vil lovendrin-
gen gjøre Norge til et slikt samfunn? Virkeligheten er 
nok mer komplisert enn som så. Salg av sex er som of-
test knyttet til dårlig økonomi, lave inntekter og høye 
utgifter, ofte med et stort forsørgeransvar i tillegg. 
I det norske prostitusjonsmiljøet er det også mange 
med rusproblemer. De fleste som selger sex, både 
norske og utenlandske, ønsker seg flere og alternative 
inntektsmuligheter i livet. Dagens kriminaliserinslinje 
løser ikke noe av dette. 

Kneblet 
Det å være prostituert kvinne eller mann utløser 
ingen rettigheter i seg selv. Tvert imot opplever de 
det gjelder at rettighetene de ellers har, blir kren-
ket. Dessuten er prostitusjon et så solid stigma at 
man blir kneblet. Det kommer ikke til å bli så mange 
demonstrasjonstog mot den nye loven i januar, for å 
si det sånn. Kriminaliseringslinjen vil dessuten styrke 

stigmaet knyttet til prostitusjon, mer enn å gi den 
enkelte som sitter med prostitusjonserfaring kraft til 
å kjempe for å forbedre sin situasjon.

Politiinnsatsen i prostitusjonsmiljøene har vært 
rettet mot å avdekke menneskehandel og hallikvirk-
somhet. Dialog med de som er i prostitusjon og den 
daglige rettighetsbeskyttelse har ikke fått samme 
prioritet. Det er solid dokumentert at dette er miljøer 
der vold og overgrep er utbredt i større grad enn ellers 
i samfunnet. Kampen for det enkelte individs retts-
beskyttelse må styrkes i prostitusjonsmiljøene, og 
politiet må få anledning til å bruke ressurser på dette. 
Kriminaliseringen er her et tilbakeskritt. Det vil ikke 
gjøre det lettere å anmelde vold og overgrep, siden 
de fleste vil forsøke å unngå politiets søkelys på sin 
virksomhet.

Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen? Det viktigste 
tiltaket er å gi lovbestemte rettigheter til dem som 
sitter med prostitusjonserfaringer.

Hjelp uten vilkår 
Dersom norske eller utenlandske personer havner i et 
prostitusjonsmiljø, bør det utløse en lovbestemt rett 
til en attføringspakke der man får utbetalt en økono-
misk stønad på betingelse av at man gjennomfører 
kompetansehevende tiltak så som språkopplæring 
eller andre utdanningspakker. Det bør ikke stilles 
betingelser om man skal slutte med å selge sex, bare 
at man gjennomfører attføringsløpet. Poenget er 
at vi som samfunn må legge til rette for at de som 
ønsker seg ut av sexindustrien, får en reell mulighet til 
andre typer inntekter og erfaringer. Da må vi skape en 
forutsigbar situasjon. Det er da bedre med generelle 
rettigheter enn dagens i og for seg gode prosjekter 
som ofte er preget av begrensninger i tid og mangel 
på økonomisk stabilitet.

SOLIDARITET MED
DE STIGMATISERTE ?
DET SIES OFTE AT PROSTITUSJON ER VERDENS ELDSTE YRKE. DET 
SAMME MÅ VEL SIES OM STIGMAET KNYTTET TIL DET, OGSÅ DET ER 
GAMMELT. SKAL IKKE VI SOM SAMFUNN TA ET OPPGJØR MED DETTE 
STIGMAET, OG SE BEHOVENE TIL DE MENNESKENE DET GJELDER?
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TANKEN OM ET SAMFUNN DER INGEN 
FØLER SEG TVUNGET TIL Å SELGE SEX, ER 
GOD. DET ER NATURLIG Å TENKE SEG AT DE 
FLESTE I NORGE STØTTER DENNE TANKEN. 
MEN VIL LOVENDRINGEN GJØRE NORGE TIL 
ET SLIKT SAMFUNN?
Videre må behovet for helsetjenester, rettshjelp og 
rettighetsbeskyttelse dekkes bedre enn i dag. Blant 
annet bør man bygge opp et helsefond etter dansk 
modell, for å imøtekomme utenlandske sexarbeideres 
behov for helsehjelp utover øyeblikkelig hjelp. I dag er 
hjelpen tilfeldig og lite forutsigbar for de det gjelder, 
fordi finansieringen mangler eller er usikker. Et slikt 
helsefond vil her kunne avhjelpe dette.

Det må også settes i gang forsøksprosjekter med 
gratis rettshjelp for personer i sexindustrien. Dette er 
et forsømt område i dag. Brukerorganisasjoner som 
PION har gjort en stor jobb, men de har over tid måtte 
gjøre mye på knappe økonomisk ressurser.

Rettigheter 
Ofrene for menneskehandel må få styrket sin rettslige 
posisjon. Å vitne eller å anmelde en menneskehandel-
sak, må gi en lovbestemt rett til varig opphold i Norge. 
I dag har regjeringen gitt en instruks om at de som 
vitner, skal få opphold. Hvorfor ikke lovfeste dette, og 
i tillegg inkludere de som anmelder? Vi vet at mange 
saker stopper opp før de kommer i rettsapparatet. 
Men mange av de som anmelder og vitner tar en stor 
risiko, uavhengig av om det blir rettssak. Å vitne eller 

anmelde en slik sak kan bety at de eller familien be-
taler en høy pris. Deres innsats gjør at vi kan avdekke 
organisert kriminaliteten knyttet til menneskehandel 
– skal vi ikke da stille oss solidarisk med dem? 

I vårt samfunn er det vanlig å gi rettigheter til dem 
som er i en krevende eller vanskelig situasjon. Vi 
får gå til lege når vi er syke, vi har rett på tilpasset 
skolegang dersom vi har behov for det, svangerskap 
og skilsmisse utløser rettigheter etc. Prostitusjon gir 
ingen rettigheter. Tvert imot opplever mange alvorlige 
krenkelser. De blir jaget, mobbet og hånt, og opplever 
at de rettighetene de har som menneske og individ 
ofte ikke blir respektert. Hvorfor er det slik? Svaret 
ligger vel i at det å selge sex innebærer et utrolig 
sterkt stigma. Man blir av mange ikke opplevd som et 
ordentlig menneske, man er bare en prostituert. Vi har 
i vårt samfunn kvittet oss med mange av historiske 
stigmaene, for eksempel skilsmisse og ugifte kvinner 
med barn. I dag ser vi ikke ned på dem som er i en slik 
situasjon. Det samme kan vi gjøre når det gjelder pros-
titusjon, vi kan se menneskene det gjelder og strekke 
ut en hånd, vi kan gi dem lovbestemte rettigheter som 
kan håndheves rettslig av dem selv. 

UTEKONTAKTEN I BERGEN

PROSTITUSJONSTEAMET
For kvinner i prostitusjon i Bergen.

Teamet er sammensatt av sosionomer og sykepleiere.

Du treffer oss på prostitusjonsstrøket flere kvelder og netter i uken. I tillegg 
tilbyr teamet oppfølging 

til den enkelte ut  fra behov og livssituasjon.

Vi har åpent i Pro Femmes på strøket i Bergen i Strandgaten 224
Der er det åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 20.00-23.00

og det er åpent kun for kvinner.

Her kan du slappe av, få litt mat og noen å prate med.
Det er gratis tilgang på kondomer, glidemiddel, rent brukerutstyr og Internett.

Vi tilbyr råd og veiledning både i forhold til sosiale og 
helsemessige problemstillinger.

Teamet står også til tjeneste på dagtid.
Da har vi besøksadresse i Utekontakten sine lokaler i Strømgaten 10,

like ved Bergen Storsenter.

Ønsker du kontakt kan vi treffes på telefon 55568600
Evt mobilnummer 41 51 90 57 / 90 69 36 77

BERGEN KOMMUNE
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Hor på jorD

HONG KONG 

Politivold 
Den Hong Kong-baserte sexarbeiderorganisasjon Zi 
Teng melder om grove overgrep mot kinesiske sexar-
beidere under OL i Beijing. Ying Ying ble lagt i jern og 
banket opp av politiet. Siktelsen gjaldt oppfordring til 
utuktig handling. 
Zi Teng, Newsletter, september 2008

SVERIGE 

Ingen tiltro til loven 
Svenskene har ingen tiltro til at loven mot sexkjøp har 
effekt, viser en ny meningsmåling publisert i en ny, nor-
disk forskningsrapport. 71 prosent ønsket å beholde 
forbudet mot sexkjøp mens bare én femtedel av de 
spurte tror at loven har ført til at færre menn kjøper sex. 
VG.no, 16. 10. 2008 
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Sex-fl ukt
Svenskene frykter sexfl ukt fra Norge, melder VG. År-
saken er antatt nedgang i prisene, og nå frykter man at 
kampen om de norske kronene blir så hard at sexarbei-
dere vil strømme over grensene til Sverige. Ifølge Anna 
Hulusjö ved prostitusjonsenheten i Göteborg, har også 
den kommende sexkjøpsloven skapt uro blant kvinnene.
VG, 06.10.2008 

Farefull utvikling
Den svenske politikommissæren Bertil Claesson har i 
en uttalelse til Göteborg-Posten meldt bekymring for 
at den kommende loven mot sexkjøp i Norge, vil føre 
til økt tilstrømming av sexarbeidere til Sverige. Ifølge 
Claesson har den organiserte traffi cking en fi nger 
med i spillet, og i tillegg kommer en voldsom nedgang i 
prisene i Norge.
VG, 06.10.2008 

Billigst i rododendronbusken 
Ifølge den svenske politiinspektøren Mats Paulsson i 
Göteborg-politiet, kan man i Oslo få sex for 50 kroner 
i en rododendronbusk. Det blir det som Paulsson peker 
på ikke mye penger av og er ifølge ham forklaringen på 
at en del sexarbeidere søker seg til Sverige. 
VG, 06.10.2008

SPANIA 

Finanskrise 
Foreningen for bordelleiere i Spania melder om 
nedgang i etterspørselen etter seksuelle tjenester. 
Foreningens advokat Jose Luis Roberto forteller om 
tapt fortjeneste på bordeller på opptil 30–40 prosent 
på salg av drinker og utleie av rom. Ifølge Roberto betyr 
det at kundemassen har falt tilsvarende og at også 
spanske sexarbeidere rammes av fi nanskrisen.   
VG.no, 13.10. 2008  

Reversering 
Spanske kvinner er på vei tilbake til sexmarkedet, mel-
der VG. Det spanske sexmarkedet har ifølge avisens 
nyhetsoppslag vært dominert av kvinner fra land i Øst-
Europa og Afrika. Denne trenden er nå reversert, og det 
er en økning av spanske sexarbeidere i markedet. 
VG.no, 13.10. 2008    

 NORGE 

Hjelp til et verdig liv 
Et nytt prosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) 
skal hjelpe sexarbeidere til et verdig liv, melder Roga-
lands Avis. Det er kommende lovendring som ligger til 
grunn for prosjektet, som ledes av Anne Kalvig, lektor 
ved UiS, og Ingvild Førland Hellstrand, nettverk for 
feministisk teori og kjønnsforskning. Ifølge initiativta-
kerne må de ut av landet for å skaffe til veie kompetan-
se, og så langt har de klart å skaffe til veie økonomiske 
midler til en studietur til København og nettverksbyg-
ging. 
Rogalandsavis.no, 05.08. 2008 

300 millioner 
Ifølge en kartlegging kjøper norske menn sex for 300 
millioner i året, melder VG. Kartleggingen som ifølge 
VG er et resultat av et dypdykk blant sexselgere, 
profi tører, halliker og menneskehandlere, avslører at 
sexmarkedet er et stort og pengesterkt marked og at 
det er overraskende mange menn som kjøper sex. 
VG.no, 09.06. 2008 

Utenlandske halliker
Stop-gruppen har økonomiske problemer, og viser til at 
tolkeutgiftene i aksjon ”Operasjon Benin” som var ret-
tet mot det nigerianske prostitusjonsmiljøet, kom på to 
millioner. At det er bare én etnisk norsk som er fengs-
let, viser at Stop-gruppen har et stort behov for tolker, 
sier Øyvind Nordgaren til Dagsavisen. Hittil i år har det 
vært brukt 4,7 millioner kroner i tolkeutgifter.
Dagsavisen.no, 05.10. 2008  

Lukrativt marked   
”Julie” vil tjene på sexkjøpsloven, melder VG. Ifølge 
avisen mener ”Julie” at loven vil føre til at fl ere tyr til 
innendørsmarkedet, og det vil øke hennes kundekrets. 
”Julie” tror verken at loven vil være avskrekkende på 
kundene eller kunne håndheves når salget skjer via 
private leiligheter. 
VG.no, 09.06. 2008  

EU

Hotellboikott  
Skandinaviske medlemmer av EU-parlamentet har 
lansert en kampanje mot bruk av hoteller der sexarbeid 
forekommer eller pornofi lm vises. Ifølge kampanjen er 
det ønskelig å bare benytte hotell som garanterer for 
at det ikke skjer sexsalg og har retningslinjer for sine 
ansatte vedrørende sexsalg. 
EU business, 17.10.2008    
 

Tjener du penger på sexarbeid?
For kvinner med erfaring fra salg av seksuelle tjenester på innearena har 

Utekontakten i Bergen startet et nytt prosjekt.

Prosjekt PIA (Prostitusjon innearena) tilbyr råd og veiledning :

 HELSESPØRSMÅL
 ARBEID/ARBEIDSTILLATELSER
 UTDANNING/NORSKOPPLÆRING
 FAMILIEFORHOLD/ BARNEFORDELING
 ØKONOMI
 OPPHOLDSTILLATELSE
 GRATIS TILGANG PÅ KONDOMER, GLIDEMIDDEL OG INTERNETT
 ANNET

Føler du behov for å prate med noen om din 
virksomhet eller har behov for er fristed?

Kom innom for en kaffekopp og en prat!

Personalet er sammensatt av sosialarbeidere, 
sykepleiere og kulturformidlere som behersker ulike språk.

Åpningstider: 
Onsdager kl.16.00-18.00 i 

Utekontaktens lokaler i Strandgaten 224.
Tlf: 55568635 / 94502574

PIA samarbeider med Røde Kors som driver Prosjekt Athena. Prosjekt 
Athena tilbyr bl.a. gratis norskundervisning. 

Åpningstider: Tirsdager kl. 15.30 - 17.30 i Strandgaten 224.
Tlf: 55307965 / 41179342

BERGEN KOMMUNE
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Hva assosierer du med begrepet prostitusjon?  
Umiddelbart forbinder jeg det med kjøp og salg av seksu-
elle tjenester der det primære for den som selger sex er å 
få penger eller andre materielle goder, og der det ikke er 
kjærlighet i bildet. Men jeg ser også at det kan være situa-
sjoner som kan oppstå i en slags gråsone. Jeg har møtt gut-
ter som selger sex, og som har hatt et vennskapslignende 
forhold til kunden som også er på samme alder.

Bør tilgang på sex være en menneskerett? 
 Nei, i alle fall ikke hvis det innebærer rett til et annet men-
neskes kropp. Men som vernepleier er jeg veldig opptatt 
av at mennesker med spesielle behov, slik som utviklings-
hemmede, skal få grundig opplæring i hva seksualitet er, 
og at de skal få lære å ha glede av det. De kan for eksem-
pel lære å tilfredsstille seg selv hvis de ikke kan det, og så 
får ”kjærligheten” komme hvis den kommer.  Jeg synes det 
er ille at utviklingshemmede og sex fortsatt er et tabuom-
råde!  

Har kjøp av sex en funksjon utover det rent seksuelle?  
Ja, ofte tror jeg at mange opplever en nærhet fra den de 
kjøper sex av. Noen er også bevisste på at det er et rolle-
spill, og nyter det. Jeg har inntrykk av at i enkelte kulturer 
blir en sett på som voksen først etter å ha hatt sex med en 
såkalt prostituert.

Hvordan ville du forholde deg til massasjeinstitutt i 
nabolaget? 
Jeg hadde et massasjeinstitutt som nabo for flere år 
siden, og hadde absolutt ingenting imot det. Det var midt 
i byen, og det var egentlig bare trygt å ha dem der. Av og 
til la jeg igjen nøklene mine der, så samboeren min kunne 
hente dem, siden vi bare hadde ett nøkkelsett en periode. 
De var veldig hyggelige.  Jeg skal vel heller ikke underslå 
at jeg er ganske nysgjerrig, så av og til sto jeg i vinduet og 

tittet på hvem som kom og gikk. Det var menn i alle aldre, 
fasonger og farger. Etter det trodde jeg ikke mer på myten 
om sexkjøpere som gamle, uflidde menn, mange var jo 
faktisk veldig kjekke … Jeg har bodd et annet sted med to 
nattklubber som naboer og det var ikke ok, masse fyll og 
bråk, da heller massasjeinstitutt.

Ville legalisering av prostitusjon føre til at flere kjøper 
seksuelle tjenester? 
Ja, det tror jeg, men hva så? Da betaler en jo i det minste 
for seg. Jeg synes seksuell trakassering er mye verre enn 
kjøp og salg av sex.

Tror du at en profesjonell sexselger kan ha det sjelelig 
bra med seg selv? 
Selvsagt.  Jeg kjenner flere gutter og også damer som 
selger sex og har det fint med seg selv.   Men jeg tror at det 
kan være et ensomt yrke. De jeg kjenner som har det bra, 
har fine og solide nettverk rundt seg.  De er flinke, og har 
mulighet til å sette grenser for hva de er med på.  Tabuene 
og fordommene rundt det å selge sex kan skape større 
problemer enn virksomheten i seg selv.

Er det tabu for menn å snakke om kjøp og salg av seksu-
elle tjenester? 
Det er nok det. En kan fleipe om det, men det holder seg 
ofte der. Spesielt gutter som selger sex har få å snakke 
med om erfaringene sine. 

Er det rimelig å forby kjøp, men ikke salg av seksuelle 
tjenester? 
Jeg kan på ingen måte se at forbud kan ha noe for seg.  
Jeg tror at vi har fått denne loven for å hindre migrasjon; 
mange av de gateprostituerte i Oslo var litt for mørke i hu-
den for noens smak. Hvis en vil gjøre noe for sexarbeidere, 
er det rettigheter de trenger.  

BUY, BUY LOVE
DENNE GANGEN HAR ALBERTINE GITT MORTEN SORTODDEN, PIONS 

NYANSATTE FELTARBEIDER, I OPPGAVE Å REFLEKTERE OVER 
PROSTITUSJON. SOM UTDANNET VERNEPLEIER DELER HAN TIDEN 

SIN MELLOM PION, SPRØYTEROM OG ASYLMOTTAK. 
FRITIDEN TAS GJERNE UT I EN LANG FERIE SOM BENYTTES TIL 

SPRÅKSTUDIER I BANGKOK, DER HAN OGSÅ JOBBER SOM FRIVILLIG 
SPRÅKLÆRER FOR SWING, EN ORGANISASJON FOR MANNLIGE OG 

TRANSSEKSUELLE SEXARBEIDERE
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Et sosialt og helsefaglig hjelpetiltak for kvinner og menn med 
prostitusjonserfaring uansett  nasjonalitet og oppholdsstatus.

PROSTITUSJON ER EN HANDLING, IKKE EN EGENSKAP

Åpningstidene våre er:
Mandag til fredag 08.00 til 15.30. 

Tirsdag og torsdag: 08.00 til 20.00

Les mer om oss på www.prosentret.no
Adr: Tollbugt. 24, 0157 Oslo  Tlf: 23 10 02 00  E-post: prosentret@sby.oslo.kommune.no 

PROSENTRET ER ET KOMPETANSESENTER

Vi tilbyr hjelp, råd og veiledning i forhold til helse og sosiale, økonomiske og juridiske problemer. Du kan være 
anonym ved henvendelse til oss. Pro Sentrets ansatte har taushetsplikt og alle våre tjenester er gratis

Det er gjennom vår rolle som hjelpetiltak at kompetansearbeidet vårt er nært knyttet til det 
hjelpearbeidet vi yter kvinner og menn  med prostitusjonserfaring.

Du kan drøfte problemer eller spørsmål med
 oss uansett hvor du er i forhold til 
prostitusjonen:

•om du er aktiv og ikke ønsker å slutte
•om du er ute av prostitusjonen
•om du ønsker hjelp og råd til å komme ut av  
prostitusjonen

Sosialfaglig tilbud
•Vi kan gi råd og veiledning i alle former for sosiale 
problemer, som forhold til økonomi, rus, familie og 
arbeidsforhold
•Vi kan bistå deg i kontakt med andre offentlige 
instanser. 
•Vi har en varmestue med tilbud til kvinner med 
prostitusjonserfaring.
•Vi har tilbud om hjelp til skolering og arbeids-
markedsproblematikk.

Helsetilbud
•Vi har sykepleier til stede daglig. 
Mandag, onsdag og fredag 11.30 til 15.00, 
tirsdag og torsdag 15.00 til 20.00.
Lege hver tirsdag og torsdag kl.16.00 til 20.00, 
onsdag 12.00 til 15.00
•Vi tilbyr gynekologisk undersøkelse.
Tilbudet er gratis, og det er bare kvinner som 
jobber i prosjektet. Ring oss for informasjon 
om datoer.
•Vi deler ut gratis kondomer og glidemiddel.
•Vi kan komme på hjemmebesøk eller til 
 institutter og leiligheter. Ring oss for avtale.
•Vi tilbyr gratis testing og behandling av seksuelt 
overførbare infeksjoner, prevensjon og vaksinasjon 
mot hepatitt A og B.
•Vi gir råd om helse, men også omkring andre  
spørsmål. Om du ønsker besøk til stedet du   
jobber, ring oss for avtale.

PÅ PRO SENTRET KAN DU VÆRE ÅPEN OM PROSTITUSJONEN. VI HAR ARBEIDET I MER ENN TJUE 
ÅR MED DISSE SPØRSMÅLENE. I DIN KONTAKT MED OSS ER DET DU SOM SETTER DAGSORDENEN 
OG BESTEMMER HVA DU ØNSKER VI SKAL BIDRA MED. 

Det er gjennom vår rolle som sosialt hjelpetiltak at vi 
får kunnskap om aktørene i markedet, og dermed også 
kunnskap om hvilke behov de ulike gruppene har og hvor-
dan effektive tiltak best kan utarbeides.

Vi holder kontakt med fagmiljøer og tiltak for kvinner og 
menn i prostitusjonen både nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal samle inn og spre kunnskap om 
prostitusjons spørsmål til alle interesserte. 
 
Vi holder også kontakt med utenlandske fagmiljøer og 
hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjonen.

NADHEIM
SENtEr for kvINNEr MED proStItuSjoNSErfArINg

På Nadheim kan du som selger eller har solgt seksuelle tjenester få råd, 
veiledning og praktisk bistand i forhold til f eks din bosituasjon, din økonomi, 

jobbsøking, dine rettigheter, oppholdsstatus og helse. Vi tilbyr samtaler, 
personlig oppfølging, åpent hus, kurs og kulturelle aktiviteter. Alle våre 

tjenester er gratis.

Vi er kvalifisert personell med lang erfaring.
Du kan være anonym i møte med oss. Vi har taushetsplikt.

www.bymisjon.no/nadheim

 Besøksadresse: Norbygata 45, Grønland Postadresse: Pb 9420 Grønland, 0135 Oslo
 Telefon: 22 05 28 80   E-post: firmapost.nadheim@skbo.no 

Natthjemmet er et akutt/krise overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i 
rus- og prostitusjonsmiljøet. Natthjemmet har som målsetting å bidra til at kvinner får 
større kontroll over egne liv. Natthjemmet er åpent hver natt fra 2200-1000. 
Telefon: 23 19 60 00

Nattergalen er et permanent boligtilbud til kvinner som ikke gis plass i de 
ordinære omsorgs- og boligtilbudene i Oslo. Telefon: 22 35 56 37

Myrsnipa er møtested for foreldre og barn. Prosjektet startet i 2002. Målgruppen 
er foreldre som har barn under barnevernets omsorg, men som ikke har noe sted
å være for å gjennomføre samværsretten. Myrsnipa har samme adresse som 
Natthjemmet. Telefon: 23 19 60 00/99 54 73 73

NATTHJEMMET

Trenger du et sted å sove?
Har du barn som ikke bor sammen med deg?

Ta kontakt med oss!



HVIS DU TRENGER NOEN å SNAKKE MED OM TING DU OPPlEVER På JOBB, 
EllER DU ØNSKER å Få TIlSENDT AlBERTINE GRATIS, RING 90 06 35 58

EllER KONTAKT OSS På MAIl :  PION@PION-NORGE.NO


