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ALBERTINE TAKKER: 
Sosial og helsedirektoratet for 
støttetil utgivelse av dette num-
meret.

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 virke-
lighet alle som har synspunkter 
på kjønnsmarkedet bør kjenne til, 
med artikler, innlegg, 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 of-
fentlige prostitusjon, og ble med 
sine åpen-hjertige skildringer 
stemplet som usedelig og øyeb-
likkelig beslaglagt. Striden om 
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 til retten for ytringsfrihet 
— noe som resulterte i 
ny rettsak.
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Rusavhengige kvinner i gateprostitusjon 
som siden 1970-tallet har utgjort det rå-
dende bildet av prostitusjon i sin rendyrkede 
form – ideen var at prostitusjon handlet 
om utslåtte, rusavhengige kvinner med en 
tung bagasje fylt av misbruk og overgrep fra 
barndommen – er nå blitt skjøvet i bakgrun-
nen, til fordel for nye offerperspektiver og 
andre samfunnsproblemer. Det samme har 
skjedd med helseperspektivet. Sammen 
med rusproblematikken sørget perspektivet 
på seksuellhelse for at man beveget seg 
bort fra forestillinger om at det var mulig 
å komme til et idealsamfunn der alt vi ikke 
liker er eliminert. Det kom heller til å handle 
om en tilnærming med vekt på redusering av 
skader og styrking av helse og rettigheter, 
for utøverne i feltet. Men i dag har bekym-
ringer om hiv og andre seksuelt overførbare 
sykdommer havnet fullstendig i skyggen 
av kriminalitetsbekjempelse; kondomer og 
glid har sågar fått rollen som strafferettslig 
bevis for at det foregår ulovlig kjøp og salg 
av seksuelle tjenester.  Med høy stemme 
hevdes det at skadereduksjon i seg selv er et 
onde som legitimerer prostitusjon. 
Det er fascinerende å være vitne til hvordan 
prostitusjonspolitikken på kort tid radikalt 
endrer form og innhold, og hvordan gamle 
problemer synes å forsvinne eller glemmes 
i konstruksjonen av nye fenomener og pro-
blemer. Men endringen er også skremmende 
fordi de idealene som de nye innfallsvinklene 
er preget av, peker mot så mange uklare 
ideologiske og politiske tankeprosjekter. 
Prostitusjon har kommet i sentrum for både 
nyreligiøse vekkelser og internasjonale 
politiske interesser som opererer på en 
global scene der kommunister er erstattet 
av terrorister og organiserte kriminelle.  
Internasjonal politikk legger ulike føringer 
på nasjonal politikk og omvendt, og med da-

gens rådende politikk der prostitusjon både 
har kommet i sentrum for gjenreisning av 
tradisjonelle og patriarkalske familieverdier 
og moral så vel som internasjonal kriminali-
tetsbekjempelse, er vi på farlige veier.  For 
prostitusjon handler om noe mer enn tanke-
prosjekter, ideologier og politiske strøm-
ninger. Det handler om en helt konkret og 
opplevd virkelighet for utøverne i feltet og 
det er disse som på ulike måter får føle den 
til enhver tid rådende politikken på kroppen. 
Den politiske tilnærmingen til prostitu-
sjon må etter vår mening ta utgangspunkt i 
utøvernes situasjon og behov for trygghet 
og beskyttelse mot helseskader, overgrep 
og utnyttelse.
Annika W. Rodriguez artikkel ”De tre dø-
deliste syndene”, om hvordan seksuell- og 
reproduktivhelse har blitt et stridstema i 
fremveksten av moralsk fundamentalisme 
og nyreligiøse vekkelser og konsekvensene 
av dette, er derfor en alvorlig tankevek-
ker. I spissen for dagens vestlige moralske 
korstog finner man USA der Bush-adminis-
trasjonens kristen-konservative seksual- og 
familiepolitikk spres og sikres gjennomslag, 
særlig gjennom tildeling av bistandsmidler 
fra USAID. Løsningen på hiv-problematikken 
er å eliminere prostitusjon. Men det er 
ikke bare internasjonal helsepolitikk som 
benyttes som virkemiddel i Bush-adminis-
trasjonens kamp mot ”moralske onder”.  I 
artikkelen ”USA svinger pisken ” viser Astrid 
Renland hvordan USA har inntatt rollen som 
global sheriff i kampen mot menneskehandel 
og samtidig setter standarder for andre 
lands prostitusjonspolitikk.
Arild Knutsen kritiserer i artikkelen ”Null-
toleranse og forbud” den politiske beslut-
ningen om å kriminalisere kjøp av seksuelle 
tjenester. Solidaritet og hjelp kan ikke 
utøves gjennom forbud og kriminalisering, 

men ved etablering av sosiale og helsemes-
sige tiltak, hevder Knutsen. Anette Hagelin 
tar opp en viktig problemstilling i ”Å gjøre 
seg så usynlig som mulig” ved å vise til 
hvordan endringer i både prostitusjons- og 
rusfeltet har bidratt til å skape nye og andre 
utfordringer i det sosiale arbeidet. Kvinner i 
den rusrelaterte prostitusjonen har kommet 
i skyggen av andre grupper som nå befolker 
gateprostitusjon, samtidig som rusavhen-
gighet fortsatt spiller en sentral rolle i 
rekruttering til prostitusjon.  
Albertine kan også by på andre refleksjo-
ner over forholdet mellom internasjonal 
og nasjonal politikk.  PIONs nye juridiske 
rådgiver, Inger-Lise Hognerud, viser at 
nasjonal solidaritet og humanisme stopper 
ved grensepolitikken. I artikkelen ”Syk, men 
ikke syk nok” beskriver Hognerud norske 
myndigheters kamp for å kaste ut mennes-
ker med hiv ved å heve terskelen for hva som 
skal regnes for nødvendig helsehjelp i Norge, 
samtidig som terskelen senkes for hva som 
skal anses for å være tilstrekkelig behand-
ling i hjemlandet.
Kirsten Frigstad anmelder boken Det ideelle 
offer. Andre historier om prostitusjon. Her 
har redaktøren Liv Jessen samlet en mengde 
personer som med ulike tilnærminger 
reflekterer og debatterer forskjellig sider 
av prostitusjon og prostitusjonspolitikken.  
Arild Johan Myrvold reflekterer over kjøp 
og salg av seksuelle tjenester på vår faste 
”Buy, Buy love”-side, mens Astrid Renland 
i ”Dikt og forbainna løgn? ” opponerer mot 
Kvinnegruppa Ottars fiendelige innstilling til 
skadereduksjon i sosialt arbeid.     
Vi håper at artiklene vil bidra til videre 
debatt og benytter samtidig muligheten til 
å takke alle bidragsyterne i dette nummeret 
av Albertine.

Dagens prostitusjonspolitikk gir assosiasjoner til bar-

neleken ”Lang, lang rekke” – som kjent måtte barna et-

ter tur bytte plass i rekken i en evig runddans.  På sam-

me måte har prostitusjonspolitikken endret form og 

innhold. Kvinner i den rusrelaterte prostitusjonen måtte 

ut av rekken da kampen mot menneskehandel omdefi-

nerte utenlandske prostituerte fra uønskede migranter 

til ofre for kyniske, velorganiserte kriminelle på jakt 

etter profitt.
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I EI TID MED MORALSKE FUNDAMENTALISTER PÅ FRAMMARSJ ER SEKSUELL HELSE 

OG RETTIGHETER BLITT ET STRIDSTEMA.  REAKSJONÆRE KRISTNE BEVEGELSER 

OPPLEVER EN OPPBLOMSTRING I USA, AFRIKA OG DELER AV ØST-EUROPA.  I MIDT-

ØSTEN OG SØRØST-ASIA SER VI LIKNENDE RELIGIØSE VEKKELSER PÅ FRAMMARSJ 

INNEN ISLAM OG HINDUISMEN. I TILLEGG HAR SPENNINGENE MELLOM RELIGIONE-

NES INTERESSESFÆRER ØKT SIDEN 11. SEPTEMBER 2001. RELIGIØSE IDEOLOGIER 

APPLISERES PÅ SEKSUALITET OG BLIR BRUKT FOR Å FREMME POLITISK MAKT I 

DENNE STRIDEN.  RELIGIØSE INSTITUSJONER MED KONSERVATIVE SYN PÅ KJØNN 

OG SE KT. DENNE ARTIKKELEN VIL SE PÅ HVORDAN USA UNDER PRESIDENT BUSH 

BIDRAR PÅ DETTE OMRÅDET.

Artikkelen tar for seg tre vilkår USA knytter 
til sin helserelaterte utviklingshjelp, og 
hvilke konsekvenser disse vilkåra får. De 
tre vilkårene er ”The Prostitution Pledge” 
(prostitusjonsløftet), ”The Global Gag Rule” 
(den globale knebelen) og ”The ABC Ap-
proach” (ABC-tilnærmingen). Betingelsene 
som stilles bygger på et kristenkonservativt 
moralsyn og utpeker salg av sex, abort og 
sex utenfor (det heteroseksuelle) ekteska-
pet som de tre dødssyndene. Ofrene for 
denne politikken er som vanlig sexarbeidere, 
kvinner og homoseksuelle.

The Prostitution Pledge
I 2003 lanserte president George Bush 
PEPFAR – the President’s Emergency Plan 
for AIDS Relief. Den amerikanske kongres-
sen fulgte opp med de nødvendige lover for 
å gjøre planen operasjonell. Prostitusjon og 
trafficking ble utpekt som noen av de viktige 

årsakene til spredningen av hiv, og USA 
satte seg et nytt politisk mål: den globale 
utrydding av prostitusjon. PEPFAR har lagt 
dette til grunn for hvem som skal tildeles 
midler gjennom programmet.
For å få midler til hiv-forebyggende arbeid 
fra USA, må mottakerne være tydelige 
motstandere av prostitusjon og trafficking 
og ikke fremme eller gjøre seg til talsper-
soner for legalisering av prostitusjon eller 
trafficking. Dette gjelder alle aktivitetene 
til en organisasjon, også de som finansieres 
med andre midler.

Det er dette som kalles ”prostitusjonsløftet”. 
Dette løftet tvinger frivillige organisasjoner 
til å svikte sine allierte i kampen mot hiv, 
ellers risikerer de å miste livsviktig økono-
misk støtte. Kampen mot det amerikanske 
regelverket pågår, og det er reist saker mot 
Staten for å få fastslått at ”prostitusjonslø-

tet” er grunnlovsstridig. 
I tillegg til at man avtvinger samarbeids-
partnere prostitusjonsløftet, arbeider man 
innen amerikansk politikk for å kontrol-
lere språkbruk og terminologi på området. 
Amerikanske embetsmenn og mottakere 
av amerikanske midler skal ikke bruke ord 
som ”sex worker” eller ”person in sex work”. 
Isteden skal man benytte det mer moralsk 
ladede begrepet ”prostitute”. 

Noe av det som er så problematisk med pre-
missene, er koblinga mellom trafficking og 
alle former for sexarbeid. Internasjonalt er 
det enighet om at trafficking er en kriminell 
handling og et brudd på menneskerettighe-
tene.  Alle vil bekjempe trafficking, men det 
betyr ikke at alt sexarbeid skjer under tvang. 
Det er her meningene er delte – ifølge det 
amerikanske kravet finnes det ikke frivillig 
sexarbeid; all prostitusjon er tvang. 

7



The Global Gag Rule
Det offisielle navnet på den globale knebelen 
er ”The Mexico City Policy”. Regelen ble først 
kunngjort av president Ronald Reagan under 
befolkningskonferansen i Mexico City i 1984. 
Den ble opphevet under Bill Clinton, men 
gjeninnført av George Bush på hans første 
dag i jobben som president i 2001. Regelen 
sier at ikke noen midler fra USAs familie-
planleggingstiltak skal gis til utenlandske 
organisasjoner som bruker penger fra andre 
kilder til å utføre aborter i andre tilfeller enn 
når kvinnens liv er i fare eller hun har vært 
utsatt for voldtekt eller incest, gi 
rådgivning om eller henvisning til 
abort eller jobbe for å gjøre abort 
lovlig eller bedre tilgjengelig. 
Regelen har fått tilnavnet fordi 
den knebler ytringsfriheten og den 
offentlige debatten om abortre-
laterte temaer. President Bush 
vil tvinge fattige organisasjoner i 
den tredje verden til å godta hans 
standpunkt i abortspørsmålet ved 
å true med å ta fra dem penge-
støtte. De som nekter å godta 
pålegget mister støtte fra USA, 
og det gjelder ikke bare finansielle 
bidrag. De får heller ikke tilgang til 
prevensjonsmidler som er donert 
av USAID. Etablerte nettverk 
av tjenesteytere er i ferd med å 
kollapse i en rekke land i takt med 
at ledende organisasjoner for fa-
milieplanlegging må nedbemanne. 
Mange strever med budsjettkutt 
og minkende lagre av prevensjons-
midler. Det paradoksale er jo at 
dette øker risikoen for uønskede 
svangerskap (i tillegg til spredning 
av hiv og andre seksuelt overfør-
bare sykdommer), og dermed kan 
denne politikken forårsake enda 
flere aborter.

Det finnes mange amerikanere og 
amerikanske organisasjoner som 
ikke er enige i denne politikken, 
blant dem organisasjoner som 
Planned Parenthood Federation 
of America. Noen av dem har gått 
sammen for å dokumentere de 
uheldige konsekvensene av den 
globale knebelen. De kaller det 
“The Global Gag Rule Impact 
Project” og de har forsket i fire 
utvalgte land (Etiopia, Kenya, 
Romania og Zambia) for å vurdere 
hvordan restriksjonene har påvirket kvinners 
tilgang på prevensjon og relaterte reproduk-
tive helsetjenester.  For å illustrere virknin-
gen av denne politikken vil jeg gi et eksempel 
fra Kenya:

En fjerdedel av alle gifte kvinner som ønsker 
å begrense antall svangerskap, står i dag 
uten familieplanleggingstiltak. Dødeligheten 
blant fødende kvinner i landet er på 1300 per 
100.000 levende fødte barn. (I Norge er den 

på under 20). Likevel har to av de ledende 
organisasjonene for familieplanlegging 
måttet stenge fem av sine klinikker. I tillegg 
har de vært tvunget til å si opp nærmere 30 
prosent av sine ansette og redusere tilbudet 
i de gjenværende klinikkene. For å klare seg 
økonomisk har de også måttet øke gebyrer og 
egenandeler. Tre av de stengte klinikkene ble 
drevet av The Familiy Planning Association of 
Kenya (FPAK). Dette er Afrikas eldste familie-
planleggingsorganisasjon og kunne i år 2000 
tilby sine tjenester til nesten 20.000 klienter. 

Klinikkene tilbød familieplanlegging, svan-
gerskapskontroll og oppfølging av mor og 
barn etter fødselen. En av klinikkene som nå 
er stengt, arbeidet i et slumområde i Nairobi 
der det ikke finnes noe alternativ i form av et 
offentlig drevet helsetilbud. 

En kenyansk aktivist kommenterer: ”Hvordan 
kan amerikanerne snakke om likestilling for 
kvinner og ikke ta ansvar for reproduktiv 
helse? Knebelen har gjort at flere kvinner dør, 

fordi de ikke har tilgang på sikker familieplan-
legging.”  Den globale knebelen har også stor 
innflytelse på hiv-spredning. Regelen setter 
et hinder for at USA samarbeider med de 
mest effektive organisasjonene.  Selv om re-
gelen kun forholder seg til midler for familie-
planlegging, er det en åpenbar sammenheng 
mellom reproduktiv helse og beskyttelse mot 
seksuelt overførbare sykdommer som hiv. De 
organisasjoner som er minst fordomsfulle og 
mest effektive, er de samme som nå mister 
støtten fra USA.

The ABC Approach to 

Prevention of Sexually 

Transmitted HIV Infections
ABC står for “Abstinence” (Avhol-
denhet), “Be faithful “(Vær trofast), 
og “Correct and consistent condom 
use” (korrekt og konsekvent 
kondombruk).  Dette er PEPFARs 
sentrale strategi for forebygging 
av hiv-infeksjoner. I et rundskriv fra 
presidenten som omhandler globale 
tiltak mot aids, defineres ABC-
tilnærmingen som følger:
ABC-tilnærmingen skal bruke 
befolkningsspesifikke tiltak som 
framhever avholdenhet for ungdom 
og andre ugifte personer, inkludert 
utsatt seksuell debut; gjensi-
dig trofasthet og reduksjon av 
antall partnere for seksuelt aktive 
voksne; og korrekt og konsekvent 
kondombruk for dem som står i fare 
for å overføre eller bli smittet av 
hiv-viruset.

Akronymet ABC ble lansert på 
1990-tallet som en enkel måte å 
formidle og huske de ulike forebyg-
gingsstrategiene. Opprinnelig 
var det ikke meningen å rangere 
alternativene – det var mer en opp-
ramsing av hva man hadde å velge 
mellom. I PEPFARs program har det 
skjedd en prioritering slik at av-
holdenhet og trofasthet gis høyere 
moralsk verdi enn kondombruk. Det 
er utarbeidet spesifikke instruk-
ser som sier at minst en tredjedel 
av midlene til forebygging av hiv 
skal brukes til AB-programmer, 
altså programmer som sier at for å 
forebygge smitte må ugifte være 
avholdene og par må være trofaste 
(ikke ha flere partnere). Dette 

har gjort at allsidige programmer (de som 
omtaler alle alternativene) får mindre penger.  
Samtidig er en av de viktigste kildene til 
penger for trosbaserte grupper blitt nettopp 
PEPFAR, og ca 1 millard dollar av det femårige 
budsjettet til PEPFAR går til ”avholdenhet før 
ekteskap”-programmer.

Det er dette som kal-
les ”prostitusjons-
løftet”. Dette løf-
tet tvinger frivillige 
organisasjoner til å 
svikte sine allierte i 
kampen mot hiv, ellers 
risikerer de å miste 
livsviktig økonomisk 
støtte. Kampen mot det 
amerikanske regelver-
ket pågår, og det er 
reist saker mot Staten 
for å få fastslått at 
”prostitusjonsløftet” 
er grunnlovsstridig.

Alle de som jobber med egenorganisering 
av sexarbeidere rammes av denne politik-
ken. Det finnes mange studier som viser 
at arbeid for å gi folk tro på egne krefter, 
styrke egenorganisering og fagforenings-
etablering blant sexarbeidere er effektivt 
for å forebygge hiv og kan redusere andre 
skadevirkinger av sexarbeid, inkludert vold, 
trakassering fra myndighetene (politiet), 
uønskede svangerskap og antallet min-
dreårige sexarbeidere. Alt slikt arbeid vil 
ekskludere en organisasjon som mottaker 
av midler fra PEPFAR. La oss se på et 
eksempel:

Médecins Sans Frontières (Leger Uten 
Grenser) drev et forskningsprosjekt blant 
sexarbeiderne på bordeller i Svay Pak i 
Kambodsja med støtte fra USAID. Prosjek-
tet avdekket en rekke ulike hjelpebehov, 
og de etablerte da The Lotus Club Project 
for å dekke noen av disse. På Lotusklubben 
kunne brukerne få både grunnleggende hel-
setjenester og engelskkurs eller dataopp-
læring. Prosjektet ble etter to år overlatt 
til en lokal organisasjon som var totalt 
avhengig av pengestøtten fra amerikanerne 

til driften. Omtrent samtidig ble prosjektet 
kjent blant amerikanske aktivister som 
jobbet mot trafficking. Franskmennene 
hadde intervjuet omkring 100 kvinner og 
kun et lite fåtall sa at de følte seg tvunget 
til å selge sex. Likevel gjennomførte anti-
trafficking grupper støttet av amerika-
nerne en rekke raider mot bordellene i 
området. Sexarbeiderne opplevde at deres 
bevegelsesfrihet ble sterkt begrenset, noe 
som igjen gjorde det vanskelig for dem å 
tjene til livets opphold og å få tilgang til 
helsetjenester. Den lokale organisasjonen 
var ikke i stand til å reagere effektivt på de 
nye utfordringene fordi de var redde for at 
det skulle bli oppfattet som om de fremmet 
prostitusjon. Midlene fra USAID forsvant 
gradvis, og Lotusklubben måtte stenge.

Men ikke alle gjør som Storebror sier: Det 
vakte oppsikt da Brasil i mai 2005 sa nei 
takk til 40 millioner US dollar til kampen 
mot hiv – de nektet å signere en utta-
lelse som fordømte prostitusjon. Pedro 
Chequer som var sjef for det nasjonale 
aids-programmet på det tidspunktet, sa: 
“Sexarbeidere tar del i gjennomføringen av 

vår aids-politikk og er med på å bestemme 
hvordan vi fremmer den. De er våre part-
nere. Hvordan skulle vi kunne be prostitu-
erte om å ta stilling mot seg selv?”

Et siste poeng er at denne regelen indirekte 
også rammer andre sårbare grupper. I 
mange samfunn har sexarbeidere, homo/
biseksuelle og transkjønnete vanket i de 
samme miljøene i samfunnets utkant. 
Sexarbeid har vært en av få muligheter for 
å livnære seg for stigmatiserte grupper 
som homo/biseseksuelle og transkjønnete. 
De har ofte støttet og beskyttet hverandre 
gjennom uformelle nettverk. Vi ser også 
at organisasjoner for sexarbeidere, folk 
som lever med hiv og lesbiske, homofile, 
bifile og transkjønnete (LHBT) samarbeider 
i kampen for rettigheter mange steder i 
det globale Sør. De har innsett at de står 
sammen som politisk og sosialt utstøtte, 
og kan tjene på å alliere seg. Prostitusjons-
løftet begrenser midlene som er tilgjenge-
lige for progressive organisasjoner som er 
villige til å jobbe med utstøtte grupper på 
en fordomsfri måte. 
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Ordbruken i ABC-tilnærmingen er i seg 
selv er talende – avholdenhet før ekte-
skapet og trofasthet er begreper som 
forbindes med (kristen) moral. Det går 
helt fint an å snakke om hvordan man kan 
unngå smitte uten å ta det standpunkt at 
sex utenfor ekteskapet og sex med flere 
enn en partner er moralsk forkastelig. 
Fokuset på ekteskap gjør også at sam-
kjønnete par usynliggjøres. ”Avholdenhet 
før ekteskapet”-modellen bygger på det 
monogame heteroseksuelle ekteskapet 
som norm. Amerikanske United Families 
International driver for eksempel avhol-
denhets-programmer i ni afrikanske land, 
og her lærer unge afrikanere at homosek-
sualitet er ”en utviklingsforstyrrelse som 
ofte kan forebygges eller behandles med 
hell”.  Over det meste av Afrika 
har hiv-kampanjene vært rettet 
mot heteroseksuelle. Sex mellom 
menn er så usynliggjort at mange 
tror analt samleie ikke medfører 
smitterisiko … 

For de fleste i Norge er denne 
politikken nesten ikke til å tro. 
Her hjemme er det tross alt stor 
enighet blant fagfolk og forskere 
om at det beste virkemidlet mot 
kjønnssykdommer og uønsket 
graviditet er faktabasert, objek-
tiv, fordomsfri og fullstendig in-
formasjon i tillegg til god tilgang 
på prevensjonsmidler. Bare de 
mest bakstreverske kristenfun-
damentalister stikker fortsatt 
hodet i sanden.  Også i USA kriti-
seres denne politikken: 12 statlig 
finansierte evalueringer viser at 
avholdenhets-programmer rettet 
mot amerikanske ungdommer har 
liten innflytelse på deltakernes 
seksuelle vaner, og kan føre til 
flere uønskede svangerskap og 
smitte av kjønnssykdommer 
fordi kampanjene advarer folk 
mot å bruke prevensjonsmidler. 
En rapport som går gjennom inn-
holdet i slike programmer fant at 
de formidler feilaktig, villedende 
og forvridd informasjon om 
reproduktiv helse. Det religiøse 
innholdet i disse programmene 
pakkes inn i en kvasivitenskape-
lig språkdrakt som er vanskelig 
å gjennomskue for lesere uten 
forhåndskunnskap. Eksempler 
er påstander om at kondomer ikke er 
effektiv prevensjon eller beskyttelse 
mot sykdom, eller at abort øker risikoen 
for senere å få tidligfødte barn som er 
mentalt tilbakestående. 

USA har gjort slik strutseopptreden til 
offisiell politikk overfor sine samarbeids-
partnere i utlandet: Ungdom, homoer og 
enslige voksne skal rådes til å avstå fra 
sex istedenfor å opplyses om hvordan de 
kan ha god og sikker sex. Vi kjenner resul-
tatene: Unge jenter ”havner i uløkka” og 
må giftes i en fart, kjønnssykdommer får 
spre seg og sees på som straff for de syn-

dige, illegale aborter tar livet av tusenvis 
av kvinner og så videre i det tragisk uen-
delige.  Det rammer utrolig mange grupper 
og enkeltpersoner, men jeg må innrømme 
at jeg personlig opprøres spesielt på kvin-
ners vegne. I Afrika sør for Sahara utgjør 
de flertallet av hiv-smittede. De kan være 
så avholdende og trofaste de bare vil, men 
hva hjelper det dem når de smittes av en 
utro ektemann som ikke bruker kondom?

Eksempelet denne gang er landet som ble 
regnet som et hiv-mirakel: Landet som 
ifølge rapporter på 1990-tallet klarte å 
snu trenden og få hiv-tallene til å synke 
– Uganda. Human Rights Watch (HRW) be-
skriver i sin rapport The Less They Know, 
the Better: Abstinence-Only HIV/AIDS 

Programs in Uganda hvordan avholdenhet 
ble statlig hiv-politikk. Uganda gikk i løpet 
av få år over fra en helhetlig forebyggings-
strategi med fokus på positiv atferds-
endring, kondombruk og tilgjengelighet, 
frivillig hiv-testing, fattigdomsreduksjon 
osv., til en strategi basert på avholdenhet 
og trofasthet.  
HRW er krystallklare på hvem som har 
skylda:  ”As the largest single donor to 
HIV/AIDS programs in Uganda, the United 
States is using its unparalleled influence 
to export abstinence-only programs that 
have proven to be an abject failure in its 
own country.”

En helt direkte konsekvens kunne man 
se på tilgjengeligheten av kondomer: Før 
kursendringen hadde landet et forbruk på 
120 millioner kondomer per år. Tallet var 
høyt blant annet fordi regjeringen distri-
buerte kondomer til gratis utdeling ved 
alle helseklinikker, samtidig som USAID 
solgte kondomer over hele landet til 
sterkt subsidierte priser. I oktober 2004 
stoppet regjeringen brått sitt kondompro-
gram, og i stedet for det årlige kvantum 
på 120 millioner kondomer, ble det bare 
distribuert 88 millioner. I 2005 ble det 
bare tatt inn 30 millioner kondomer. 
Samtidig med at regjeringen stoppet sitt 
kondomprogram, innførte de høye skatter 
og avgifter på importerte kondomer, slik 
at prisene enkelte steder steg med 500 

prosent. 

HRW oppsummerer sin flengende 
kritikk med en rekke anbefalinger 
både til amerikanske og ugandiske 
myndigheter. HRWs første råd til 
Bush-regjeringen lyder:
Repeal sections 402(b)(3) and 403(a) 
of the United States Leadership 
Against HIV/AIDS, Tuberculosis 
and Malaria Act. These provisions 
require the expenditure of 33 per-
cent of HIV prevention funds on 
abstinence until-marriage programs 
that exclude consideration of other 
approaches to HIV prevention. In 
light of existing government-funded 
evaluations showing abstinence-
only programs to be ineffective and 
potentially life-threatening, enact 
legislation prohibiting the expen-
diture of federal funds on these 
programs pending further research 
and evaluation.

Follow the Money
Så langt har jeg snakket mest om 
hvem som ikke får penger som følge 
av de amerikanske betingelsene. 
La oss til slutt se litt på hvem som 
får penger, og hva de representerer. 
Den smarte leseren har helt sikkert 
gjetta svaret allerede. Hvem er det 
som er mot abort og prevensjon, 
hvem mener sex kun skal utøves av 
gifte for å lage barn, hvem mener 
homoseksuelle og sexarbeidere er 
syndere?  
I fjor høst brakte The Boston Globe 
en serie artikler under overskrif-

ten ”Bush brings faith to foreign aid”.  
Amerikansk politikk har tidligere lagt vekt 
på å unngå sammenblanding av statlige 
programmer og religiøs forkynnelse. 
Begrunnelsen har vært både å overholde 
grunnlovens forbud mot sammenblanding 
av stat og religion og å forsikre seg om 
at de som mottar bistand ikke avstår fra 
hjelp fordi de ikke deler giverens religion. 
Mange av disse restriksjonene er blitt 
fjernet av President Bush, og religiøse 
organisasjoner (hvorav 98 prosent er 
kristne) får nå hundrevis av millioner dol-
lar ekstra fra den amerikanske staten.  
Bush har altså både gjort det lettere å dri-

ve direkte misjonering sammen med hjel-
pearbeid, og lagt store begrensinger på 
dem som ikke står for ”kristne verdier”.  
I 2001 fikk trosbaserte organisasjoner 
10.5 prosent av alle dollar distribuert av 
USAID. I 2005 hadde tallet steget til 19.9 
prosent. De største vinnerne har vært 
grupper som Catholic Relief Services, 
World Vision og Samaritan’s Purse. (Sist-
nevnte ledes av TV-evangelisten Billy 
Grahams sønn, Franklin Graham, som for 
øvrig er mannen som guidet Bush til hans 
personlige religiøse gjenfødelse.)  Mark 
Howard i World Vision sier dette om det 
overordnede målet: ``We would like for 
everyone to become a Christian, that is 
part of our faith as Christians.” 
Mange av de kristne organisasjonene 
som opererer i Afrika kombinerer nå 
uhindret direkte forkynnelse med 
hjelpearbeid. Boston Globe forteller 
om bønnemøter før matutdeling og at 
organisasjonene ikke lenger er påbudt å 
informere mottakerne om at de ikke må 
delta i bønnen for å få mat.

Flertallet av de religiøse organisasjone-
ne som får støtte, mener at homoseksua-
litet er synd og driver aktiv propaganda 
mot at homoer skal få grunnleggende 
menneskerettigheter. I oktober 2007 
gikk to internasjonale menneskerettig-
hetsorganisasjoner (Human Rights Watch 
og International Gay and Lesbian Human 
Rights Commission) ut og krevde at USA 
må slutte å finansiere religiøse organi-
sasjoner i Uganda som angriper homser 
og lesber. Et eksempel er Makerere 
Community Church ledet av pastor Mar-
tin Ssempa, som gjennom et PEPFAR-
program for forebygging og behandling 
av hiv har fått amerikansk støtte.  Pastor 
Ssempa er kjent i Uganda som en høylytt 
motstander av kondombruk og homosek-
sualitet. Han organiserte blant annet 
en anti-homo-demonstrasjon i august 
sammen med en rekke andre religiøse 
organisasjoner, og har lagt ut navn og 
kontaktinformasjon til lokale homo-
aktivister på nett (noe som bringer 
dem i akutt fare for forfølgelse både 
fra myndighetene og lokalmiljøet). 

Jeg tror også vi må se den kris-
tenkonservative dreiningen 
mot religiøs bistand i lys av 
kampen mot terror, siden 
de kristenkonservative har 
utgjort Bush’ maktbase i 
politikken som helhet. Selv 
en organisasjon som CARE 
opplever nå kutt i bevilgnin-
gene etter press fra kristne 
lobbyister som påstår at den 
er anti-amerikansk.  En kristen 
amerikansk organisasjon som 
driver et sykehus i Pakistan sier 
dette i en brosjyre:  ”The hospital 
and staff feel that through Christ, 
terrorism will be eliminated in this 
part of the world”. Bush’ politiske 
retorikk på alle områder er å tegne 
opp en konflikt mellom de gode og de 

onde. Helt i tråd med hovedtendensen i 
den kristne tradisjonen gjør han seg til 
dommer over synderne, skiller mellom de 
gode og de dårlige jomfruene, og tvinger 
de som er uenige til taushet. Det får fa-
tale konsekvenser for kvinner, sexarbei-
dere og homoseksuelle i det globale Sør.

USA gjør for så vidt ikke noe nytt: Forsøk 
på å regulere ”de andres” seksualitet har 
aner tilbake til kolonitida. Det var for 
eksempel britene som innførte forbudet 
mot homoseksualitet i store deler av 
Asia og Afrika. Norge har selv en sterk 
historie med misjonsvirksomhet, og 
fortsatt kanaliseres statlige midler til ut-
viklingshjelp gjennom religiøse organisa-
sjoner. Det er i mange tilfeller organi-
sasjoner som vi kjenner her hjemmefra 
som motstandere av selvbestemt abort 
og som aldri vil kjempe for rettighetene 
til homoseksuelle eller sexarbeidere.  
Regjeringa Stoltenberg har gått hardt ut 
og sagt at de vil forsvare menneskeret-
tighetene til kvinner og homoseksuelle i 
bistandspolitikken. Vi kan bare håpe at 

det innebærer at det stilles krav både 
til norske organisasjoner og til inter-
nasjonale samarbeidspartnere. USAs 
politikk på dette området motarbeider 
norske bistandsmål. Jeg håper vi får se 
Erik Solheim stå sammen med afrikan-
ske kvinner, asiatiske sexarbeidere og 
homoseksuelle i hele den tredje verden – 
i protest mot amerikansk moralisme.
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I løpet av få år har vi vært vitne til en radikal 
endring i den politiske debatten om prostitus-
jon både på internasjonalt og nasjonalt hold. I 
hovedsak kan endringen tilskrives økt global 
mobilitet. Prostitusjon har fått en betydelig rolle 
som migrasjonsform, og med FN-konvensjonen av 
2000 mot transnasjonal organisert kriminalitet, 
er den grensekryssende og migrasjonsrelaterte 
prostitusjonen blitt knyttet til menneskehandel og 
organisert kriminalitet. 
Med menneskehandel mener man rekruttering 
og forflytting av mennesker med økonomisk 
vinning som mål, og FN-konvensjonen forstår 
menneskehandel som et av virksomhetsområdene 
til transnasjonale kriminelle grupper. Konvensjon-
ens tilleggsprotokoll beskriver ulike former for 
utnyttelse av andres arbeid med varierende grad 
av tvang; gjennom prostitusjon og ulike former 
for tvangsarbeid der noe fremstår som rent 
slaveri. Også organsalg faller inn under begrepet 
menneskehandel. Protokollen har hovedfokus på 
irregulær migrasjon og på hvordan kriminelle grup-
per profitterer på andres manglende mulighet til 
å bevege seg over landegrenser på legalt vis. Pro-
tokollen har altså sitt søkelys på migrasjonspros-
essen og bruken av tvang i utnyttelsen av sårbare 
grupper.  Det er den økonomiske utnyttelsen som 
er det sentrale, grovheten regnes i antall kroner.
”Menneskehandel” er blitt et fenomen som får 
enorm politisk oppmerksomhet hele veien fra 
lokale kommunestyrer via nasjonale myndigheter 
til internasjonale fora. I vestlige land er det først 
og fremst den grensekryssende prostitusjonen 
som har dannet grunnlag for iverksettelse av kon-
trolltiltak. I kjølvannet har det vokst fram en mer 
restriktiv holdning til prostitusjon generelt.
Det hevdes at menneskehandel til prostitusjons-
formål er den tredje største næringsvirksomheten 
innenfor transnasjonal kriminalitet, bare slått 
av illegal handel med narkotika og våpen. I den 
politiske debatten står offeret i sentrum når 
man diskuterer menneskehandel, mens ”men-
neskesmugling” først og fremst fokuserer på 
forbrytelsen. Det som skiller menneskehandel fra 
menneskesmugling, er altså at førstnevnte anses 
som en forbrytelse begått mot individet, mens 
sistnevnte handler om krenkelse av utlending-
sloven. Men dette bildet er ikke entydig. I Norge 
har vi for eksempel vært vitne til at prostitusjon-
sdebatten har dreid stadig mer mot å gjøre dette 
til et spørsmål om lov og orden, slik at prostitusjon 
ses som både et ordensproblem og et krimi-
nalitetsproblem. 

Men koblingen mellom prostitusjon, menneske-
handel og transnasjonal kriminalitet har også gitt 
ny giv til tradisjonell, moralsk begrunnet prosti-
tusjonspolitikk. Den nye anti-prostitusjonspoli-
tikken kommer kanskje aller mest til syne i USAs 
selvutnevnte rolle som internasjonal overvåker 
og piskesvinger i kampen mot menneskehandel. 
Grunnlaget for rollen som internasjonal overvåker 
er å finne i amerikansk lovverk. For samtidig med 
at FN var i ferd med å gjøre menneskehandel-
protokollen til et supplement til konvensjonen mot 
transnasjonal kriminalitet, lanserte USA sin egen 
lov mot menneskehandel ”The Trafficking Victims 
Protection Act 2000” (TVPA). 
Loven ble etablert under Clinton-administrasjonen 
og reformert i 2003 og 2005 av Bush-adminis-
trasjonen, og skal fungere som en ”guide” i den in-
ternasjonale kampen mot handel med mennesker. 
Formålet med loven er å sikre straffeforfølgelse 
av menneskehandlere, forebygge muligheten for 
at denne formen for utnyttelse kan finne sted og 
beskytte ofrene. Med en nasjonal lov i hånden har 
altså USA gitt seg selv myndighet til og både sette 
rammene for hvordan andre land bør håndtere 
menneskehandel, og utøve sanksjoner mot de 

landene som ikke følger USAs anvisning på feltet.  
At USA har valgt å gå i bresjen for en internasjonal 
kamp mot menneskehandel, kan ved første øyeka-
st virke som en heroisk handling. Men ser man 
nærmere på vilkårene og de politiske rammene 
TVPA setter for det internasjonale samarbeidet, 
fremstår det hele som mer tvilsomt. Loven krever 
nemlig at andre stater må følge opp amerikanske 
myndigheters minstekrav – som er kriminaliser-
ing og straffeforfølgelse av sexhandel. Bush-
administrasjonen prostitusjonspolitikk bygger på 
en salig blanding av kristen konservativ moralsyn 
og radikal feministisk kjønnspolitikk, og avviser 
skillet mellom tvungen og frivillig prostitusjon. 
Handel med mennesker og prostitusjon er definert 
som ett og samme fenomen, og når årsaken til 
menneskehandel er å finne i globaliseringen av 
prostitusjonsmarkedet, blir løsningen å eliminere 
prostitusjon. De statene som ikke oppfyller USAs 
krav, blir møtt med sanksjoner i form av kutt i eller 
tap av ikke-humanitære bistandsmidler. Samtidig 
kreves det at organisasjoner eller stater som 
søker økonomiske midler gjennom TVPA, tar aktivt 
avstand fra prostitusjon. Som en liten kuriositet 
kan det jo nevnes at President Bush hylles av 
amerikanske radikal feminister for å være femin-
istenes mann. 
Det finnes per i dag ingen dokumentasjoner på 
omfanget av menneskehandel, og det opereres 
med alt fra noen hundre tusen til flere millioner 
involverte. Rapporten for 2007 kalkulerer med ca. 
800 000 personer som årlig ender opp som ofre 
for menneskehandel et eller annet sted i verden, 
av disse er 80 prosent kvinner og 50 prosent min-
dreårige. Det gis ingen referanser til kilder eller 
informasjon om hvordan man har kommet fram 
til dette tallet på ofre. Amerikanske myndigheter 
har hevdet at årlig traffikeres mellom 45 000 og 
50 000 i USA. Samtidig viser rapporten for 2007 
til 1175 identifiserte ofre over en periode på sju 
år. Det kan selvfølgelig hevdes at menneskehandel 
nødvendigvis foregår i det skjulte og er en form 
for kriminalitet som er særlig vanskelig å avdekke. 
Samtidig åpner gapet mellom det antatt enorme 
omfanget og de få påviselige tilfellene, for en 
kritisk vurdering av påstandene om at menneske-
handel er av epidemisk karakter og har blitt en 
stadig mer lukrativ business for kriminelle aktører 
og individer. 

Resultatet av USAs internasjonale overvåkning 
har siden 2001 blitt publisert i ”The Trafficking in 
Persons Report”, som gis ut årlig og der de ulike 
landene rangeres med betegnelsene Tier I, Tier II 
og Tier III. Tier I omfatter de landene som ameri-
kanske myndigheter mener har satt i gang tiltak 
som tilfredsstiller TVPAs definisjon av minimums-
standard eller minstekrav. I Tier II havner stater 
der myndighetenes anstrengelser ikke anses for å 
være gode nok, og som derfor ikke tilfredsstiller 
kravene satt av amerikanske myndigheter. I tillegg 
har USA innført en Tier II Watchlist, og de som 
er på denne listen er under spesiell overvåkning. 
Verstingene er de som havner i Tier III, og disse 
statene står i fare for å bli møtt med økono-
miske straffetiltak i form av kutt eller fratakelse 
av ikke-humanitær bistand fra USA eller det 
Internasjonale pengefondet og Verdensbanken.  I 
tillegg opereres det med en kategori for ”spesielle 
saker”. Dette er land man ikke har fått tilstrekkelig 
informasjon om forholden, der landets myndighet 
ikke anerkjenner problemet eller der situasjonen 
i landet gjør det umulig å stille myndighetene til 
ansvar. Irak og Somalia er eksempel på sistnevnte.  
På Tier I finner vi i hovedsak vestlige land. 75 
land er plassert i Tier II, 32 land er satt på Tier II 
Watchlist, og 16 land er plassert Tier III-gruppen. 
De landene som står på Tier II Watchlist risikerer 
å havne på Tier III om innsatsen ikke tilfredsstiller 

USAs krav, men det gjelder ikke alle land. For 
eksempel har India de siste fire årene stått på 
Tier II Watchlist uten å bli degradert til Tier III. 
Ifølge amerikanske myndigheter bunner dette i 
den gode dialogen med indiske myndigheter om 
menneskehandelproblematikken i hele regionen. 
Det er i det hele tatt ganske uklart for en stakkars 
leser hva som gjør at ett land kvalifiserer for Tier I 
mens et annet land plasseres på Tier II. Det har da 
også blitt hevdet at rangeringen ikke bare bunner 
i hvilken grad de ulike landene har satt menneske-
handel på den politiske dagsorden, men at det er 
andre utenrikspolitiske interesser som spiller inn. 
Georgia har siden 2006 for eksempel ikke bare 
fått et løft til Tier I-gruppen, men landets sittende 
regjering fremheves spesielt i 2007- rapporten for 
sitt imponerende arbeid i kampen mot menneske-
handel, selv om de konkrete tiltakene det vises til, 
ikke skiller seg vesentlig ut fra andre lands arbeid. 
USA har ikke plassert seg selv på rangeringslisten, 
i stedet omtales iverksettelse av nasjonale tiltak i 
et eget kapittel. I tillegg til TVPA har amerikanske 
myndigheter blåst liv i Mann Act som ble etablert 
for å bekjempe ”hvit slavehandel” på slutten av 
1800- og begynnelsen 1900-tallet. I hovedsak be-
tyr Mann Act en skjerping av hallikvirksomhet, som 
nå er definert som en alvorlig føderal forbrytelse 
som kan gi opp til 99 år fengsel.    

Norge er blant de statene som er rangert som Tier 
I-land. I de to første rapportene fra 2001 og 2002 
var ikke Norge tatt med i det hele tatt, muligens 
fordi temaet ennå ikke hadde fått særlig opp-
merksomhet her til lands, og fordi myndighetenes 
arbeid med å ratifisere FN konvensjonens men-
neskehandel protokoll ennå ikke var nedfelt i 
handlingsplaner og lovverk. Men fra 2003 står vi 
oppført. Ifølge rapporten er Norge mottakerland 
for en liten, men økende gruppe kvinner og barn 
som ufrivillige sexarbeidere fra Russland og Balti-
kum. Det blir opplyst om muligheten for transport 
av barn fra Balkan til Norge kamuflert som adop-
sjons- eller asylsaker, der det virkelige formålet er 
seksuell utnyttelse. Ifølge rapporten tilfredsstiller 
norske myndigheter fullstendig USAs minimums-
standard, i tillegg til at Norge anerkjenner behovet 
for å styrke kampen mot menneskehandel. Det 
vises til at norske myndigheter har definert 
menneskehandel som moderne slaveri, og at har 
bevilget 90 millioner kroner (15 millioner dollar) 
over en treårs periode for å bekjempe fenomenet 
hjemme og ute. I tillegg beskriver rapporten norsk 
lovverk, beskyttelses- og samarbeidstiltak norske 
myndigheter har etablert nasjonalt, og hvilke tiltak 
Norge har tatt initiativet til eller deltar i regionalt 
og internasjonalt. 
Det er interessant å merke seg at i rapporten 
defineres utenlandsk prostitusjon i Norge som 
synonymt med menneskehandel. I 2003 ble det for 
eksempel oppgitt at Norge var mottakerland for 
menneskehandel fra Russland og Baltikum, mens 
året etter er både Thailand og Den dominikanske 
republikk oppgitt som avsenderland til Norge. 
Mange av kvinnene som jobber i disse prosti-
tusjonsmiljøene, har som kjent migrert gjennom 
ekteskap, og de har enten statsborgerskap eller 
oppholds- og arbeidstillatelse i Norge eller andre 
land i Norden. Fra år til år legges bevegelser i 
prostitusjonsmarkedet til grunn for hvilke land 
Norge mottar ofre for menneskehandel fra, uten 
at det finnes noe som helst grunnlag for å hevde at 
alle kvinner som jobber i prostitusjon, befinner seg 
i en tvangssituasjon som er relatert til grensekrys-
sing og migrasjon. På den andre siden vet vi lite 
om hvilke forhold arbeidsmigranter fra lavkost-
nadsland jobber under, likevel formidler 2006-rap-
porten at norske myndigheter ikke har grunn til 
å tro at menneskehandel forekommer på andre 
arenaer enn i prostitusjonsmarkedet.

USA svinger pisken Av Astrid Renland 

KILDER UN Office on drug and crime “The UN Convention against Transnational 
Organized Crime and its protocols”,   www.unodc.org/unodc/crime_cicp_conven-
tion.html Departement of State “Victims of Trafficking and Violence Protection 

Act of 2000 www.state.gov/g/tip/rls/61124.htm
 Departement of State “ Trafficking in persons report”, www.state.gov/g/tip/
rls/tiprpt

Rapportene formidler antatt omfang av men-
neskehandel, i hvilken grad den enkelte stat anses 
som mottaker, avsender og/eller transittland for 
menneskehandel, og hva de enkelte lands myn-
dighet har satt i gang av tiltak for å forebygge og 
bekjempe problemet. Formålet med den årlige rap-
porteringen er i følge amerikanske myndigheter å 
bidra til å skape internasjonal oppmerksomhet om 
fenomenet og inspirere andre lands myndigheter 
til å delta i kampen mot menneskehandel. I tillegg 
skal rapportene fungere som et diplomatisk uten-
rikspolitisk verktøy. Samtidig sies det innledn-
ingsvis i rapporten for 2007 at det endelige målet 
med TVPA og USAs internasjonale overvåkning er å 
frigjøre alle som er fanget i tvangsarbeid. 
Alle er enige om at handel med mennesker er en 
krenkelse av individets frihet og rettigheter og 
må anses som en forbrytelse. Men omfanget av og 
årsaken til fenomenet, og hva som må gjøres for å 
bekjempe det, er et omstridt tema. Sexarbeider-
organisasjoner og andre rettighetsorganisasjoner 
er kritiske til både sammensmeltingen mellom 
menneskehandel og prostitusjon, og den man-
glende oppmerksomhet på strukturelle forhold 
som gjør at migranter er tvunget til å benytte seg 
av uformelle og ulovlige midler i migrasjonsproses-
sen. I tillegg er metoder for å bekjempe problemet 
et tema for konflikt, og slett ikke alle støtter den 
straffrettslige linjen og mener at migranter må 
beskyttes gjennom tilkjennelse av rettigheter ikke 
forbud. 
Denne uenigheten problematiseres ikke i rap-
porten. Tilliten til rapportene som forskningsar-
beid svekkes når man vet at den bygger på innsam-
let informasjon fra så ulike kilder som amerikanske 
ambassader, statlige instanser, NGOer, internas-
jonale organisasjoner, samt enkeltpersoner og 
organisasjoner som har skrevet direkte til  HYPER-
LINK “mailto:tipreport@state.gov” tipreport@
state.gov. Det er derfor grunn til å stille spørsmål 
ved hvordan informasjonen som rapportene bygger 
på er bearbeidet. Det er heller ikke sikkert de ulike 
informantene opererer med samme forståelse og 
definisjon av begrepet ”menneskehandel”.   
Som nevnt over er det vanskelig å se hva som dan-
ner grunnlag for rangeringen av de ulike landene, 
og rapportenes iscenesettelse av fenomenet er 
kanskje viktigere enn opplysningene som formi-
dles. For det er noe med bruken av språk og formi-
dling av USAs kamp for å befri alle verdens treller. 
Ifølge amerikanske myndigheter utgjør menneske-
handel et globalt helseproblem, er drivstoff til 
internasjonal kriminalitet, og en krenkelse av men-
neskerettigheter. Det er ikke bare de individuelle 

ofrene som lider. Fenomenet utgjør også en trussel 
mot hele det internasjonale samfunnets helse, 
trygghet og sikkerhet. USA fremstår i egne øyne 
som landet som med iherdig arbeid har bidratt til 
å få et mørklagt, skummelt fenomen fram i lyset, 
og man trekker en linje fra det britiske initiativet 
til 1800-tallets anti-slavebevegelse fram til USAs 
bekjempelse av moderne slavehandel i dag. Det er 
en kamp mellom det gode og det onde. 
2007-rapporten refererer for eksempel innledn-
ingsvis til en rekke enkelthendelser med personer 
som har endt opp som offer for menneskehandel 
eller har ”overlevd” denne skjebnen, mens i et annet 
kapittel er viet ”heltene”, enkeltpersoner som har 
gjort en spesiell innsats for å bekjempe ”moderne 
slaveri”. Rapporten er pyntet med en dedikasjon til 
22 år gamle Ko Maung, illegal migrant fra Burma 
som døde formodentlig på grunn av elendige 
arbeidsforhold i et av nabolandene.  Hvorfor Ko 
Maung måtte ta seg illegalt over grensen og ta til 
takke med elendige arbeidsforhold, problema-
tiseres ikke som et politisk problem. Menneske-
handel presenteres som et individuelt og ikke et 
strukturelt, samfunnsmessig problem relatert til 
globaliseringen av kapitalmarkedet. De egentlige 
mekanismene drøftes ikke, i stedet zoomer man 
inn på tragiske enkeltskjebner.

Det er i og for seg ingen nyhet at USA dominerer i 
internasjonalt samarbeid, eller at landet benytter 
internasjonale politiske arenaer til egen politisk 
vinning. Det er heller ingen nyhet at prostitusjon 
har sammenheng med diverse andre, problema-
tiske samfunnsmessige forhold. Prostituerte 
kommer uansett i skuddlinjen, enten som offer 
eller som folkefiende. Opp gjennom moderne tid 
har det hersket svært varierende oppfatninger om 
hvor umoralsk, dramatisk eller skadelig prostitus-
jon er, og man har forsøkt å forklare fenomenet på 
høyst ulike måter. Men nettopp fordi prostitusjon 
også er en sosialt og politisk konstruert kategori, 
bør oppmerksomheten rettes mot de politiske 
og ideologiske føringer og interesser som danner 
grunnlaget for en endring i den politiske tilnærmin-
gen til fenomenet. Når USA trekker veksler på 
internasjonal politikk mot menneskehandel for å 
fremme egne moralske standarder og idealer, bør 
måten de arbeider på, gås nærmere i sømmene.
Samtidig illustrerer rapportene en utvikling der 
kampen mot menneskehandel er blitt et middel for 
politisk styring med USA ved roret. For med trus-
sel om økonomiske sanksjoner og krav om at land 
og organisasjoner som søker finansiering må un-
derlegge seg USAs politikk på feltet, har amerikan-

ske myndigheter sterke kort på hånden. Det sier 
seg selv at trusselen om økonomiske sanksjoner 
ikke virker like skremmende alle land, men sam-
tidig skal man ikke underslå ulike myndigheters 
markeringsbehov på et område som i løpet av få år 
har fått enorm politiske status på både nasjonalt 
og internasjonalt nivå. Spesielt siden kampen mot 
menneskehandel kobles til et overordnet, men like 
diffust problem, nemlig krigen mot internasjonal 
organisert kriminalitet. 
”Hjelpeindustriens” betydning for å underbygge 
USAs politikk på feltet skal heller ikke underslås. 
Ved å kreve at organisasjoner og tiltak må stille 
seg bak USAs prostitusjonspolitikk for å få kunne 
søke finansiering gjennom TVPA, bidrar amerikan-
ske myndigheter til å gjøre enkelte synspunkter 
aktverdige, mens andre knebles. Dette er noe 
vi kjenner igjen fra i USAs bistandspolitikk på 
helseområdet. Som Annika W. Rodriguez viser i 
artikkelen ”De tre dødeligste syndene” innebærer 
USAs moralpolitikk en styrking av religiøse organ-
isasjoner, og det er organisasjoner som støtter 
opp om Bush-administrasjonens grunnsyn, som får 
finansiering. Dette skjer mens sexarbeiderorgan-
isasjoner beretter om hvordan rammene som er 
satt for USAID-midler har ført til at andre organ-
isasjoner som jobber med skadereduksjon i forhold 
til Hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer, 
har valgt å bryte samarbeidet med dem for å sikre 
fortsatt drift av egen virksomhet. 
Ved å koble anti-prostitusjonspolitikk til 
internasjonal helsepolitikk slik USA har gjort i 
hiv-arbeidet, og ved å definere menneskehandel 
som et prostitusjonsproblem for å knytte det an til 
internasjonal kriminalitetspolitikk, er Bush-admin-
istrasjonen i ferd med å redusere komplekse inter-
nasjonale forhold til slagordsaker i kampen for en 
kristenkonservativ seksualmoral. Selv om det ikke 
er rom for å gå nærmere inn på dette her, er det 
verdt å nevne paralleller til et beslektet fenomen, 
nemlig USAs dominans i den internasjonale 
kampen mot narkotika. Som kjent har USAs null-
toleranselinje med få unntak vært ubestridt, noe 
som har legitimert både militære aksjoner som for 
eksempel i Panama, og intervenering i andre lands 
narkotikapolitikk gjennom utplassering av egnede 
politistyrker i land i Sør-Amerika og Sørøst-Asia. 
Spørsmålet er om vi nå ser en utvikling mot at 
”menneskehandel” går inn i rollen som ”den gode 
fiende” – et hendig fenomen som kan brukes til å 
dekke og underbygge ulike politiske interesser og 
kontrolltiltak.
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Det er grunn til å dvele litt og kjenne godt etter når 
representanter for Arbeiderpartiet appellerer til å 
vise tillit og varme overfor mennesker som selger 
sex. Planen viste at regjeringen hadde et forbilled-
lig engasjement og vilje til å handle, men det var 
stusselig at utenlandske kvinner i prostitusjon ikke 
skulle tilbys annet enn et års arbeidstillatelse med 
mulighet for å søke asyl etter det. Det er et vagt 
tilbud og tatt i betraktning at norsk innvandringspo-
litikk er svært restriktiv, er det sannsynligvis et alt 
for dårlig lokkemiddel til å foreta de etterlengtede 
politianmeldelser. Dersom kvinnene derimot var blitt 
sikret gjennom permanent oppholdstillatelse, ville 
utallige krenkende ”turer” kunne avverges og kyniske 
bakmenn ville bli stoppet i akseptabelt nær framtid.

Men det er uansett en gruppe blant de som selger sex 
som regjeringen nødigere snakker om – de som er i 
prostitusjon på grunn av sin rusmiddelavhengighet. 
I andre moderne land har man innført en narkotika-
politikk som reduserer denne tvungne prostitusjo-
nen betraktelig, men vår regjering har så langt tatt 
avstand fra slik politikk fordi de anser det som en 
truende liberalisme. Rusavhengige som finansierer 
rusproblemet med prostitusjon burde få et tilbud om 
en hjelpepakke som inkluderer medisinsk behand-
ling og helse- og sosialetiltak, slik at nærkontakt av 
første grad med kunder, erstattes med nærkontakt av 
annen grad med helse- og sosialfaglig personell.

Men så kom Arbeiderpartiets vedtak på landsmøtet i 
april 2007. Det var et trist syn å skue. Marit Nybakks 
manglende vilje til å lytte til de prostituertes talsper-
soner ødela den etterlengtede muligheten for å vise 
sexselgerne tillit og varme. Anniken Huitfeldt som er 
kriminaliseringsmotstander, foreslo en pakke med 
hjelpetiltak, inkludert styrking av politiet for at de 
endelig skulle prioritere kjøp av sex fra mindreårige. 
Selv om kriminaliseringsforslaget vant fram, opprett-
holdt hun forslaget om styrking av politiet. Snakk om 
å spenne bein på seg selv. Dessuten gikk Stoltenberg 
resolutt ut etter kriminaliseringsvedtaket og sa at 
dette er en så stor sak at det ikke holder med bare 
fagstatsråden. Statsministeren skulle selv delta i 
arbeidet og han lovet å iverksette lovarbeidet straks. 

Landsmøtet vedtok riktignok en mangfoldig pakke 
med løsninger der de fleste tiltakene er hjelpetiltak, 
men det var kriminaliseringsarbeidet som ble satt i 
gang først. Det er grunn til å tro at dette er hva vi i 
praksis får som resultat: Innføring av forbud mot kjøp 
av sex vil føre til en styrking av politiet som neppe vil 
rettes mot kjøp av seksuelle tjenester fra mindreåri-

ge, men mot kjøp av sex generelt. Penger til hjelpe-
tiltakene skal vi ikke tro på før vi ser dem, inntil da er 
det rom for sterk tvil. Man bør for det første spørre 
seg om hvorfor disse tiltakene skulle igangsettes 
først nå. Jeg tviler sterkt på at det egentlig er politisk 
vilje i Arbeiderpartiet til annet enn å signalisere at 
prostitusjon er uanstendig, som Jan Bøhler så ofte 
uttrykker det. 

Ved kriminalisering av kunden er det grunn til å anta 
at miljøet flytter seg og at prostitusjonsvirksomhe-
ten vil gå under jorden. Dette vil medføre at blir det 
vanskeligere å følge opp de enkelte kvinnene. Kri-
minalisering av alle sexkunder vil således forkludre 
muligheten for å hindre kjøp og salg av mindreårige.

Da jeg besøkte PRO Senteret i fjor, fortalte Liv Jes-
sen at de aller fleste hun har møtt blant de norske 
prostituerte er rusavhengige. Jeg er selv tidligere 
rusavhengig og har kjent flere kvinner som har sett 
seg tvunget til å gå på strøket på grunn av heroinav-
hengighet. Her et typisk eksempel: Ei jente misbrukes 
seksuelt i oppveksten. Hun preges av skyld, skam og 
traumer, og dette fører til at hun trekker seg bort fra 
omgivelsene og inn i seg selv. Resultatet blir etter 
hvert at hun holdes utenfor av andre. Så blir hun 
kjæreste med en som tilhører et rusmiljø. I dette mil-
jøet prøver hun et illegalt rusmiddel og opplever for 
første gang på mange år en befriende pause fra det 
mentale helvetet hun lever i. Her blir hun inkludert, i et 

fellesskap hvor avvik ofte er akseptert. (Du ser 
kontrasten til majoritetssamfunnet?) Situa-
sjonen og miljøet genererer et overforbruk, for 
rusen er limet som binder miljøet sammen. Hun 
opplever raskt at det øvrige miljø endrer sine 
ekskluderingsmekanismer fra passive til aktive. 
Aktivitetene er forbudte, må vite. Tilgangen på 
rusmiddelet er ujevnt og hun presenteres for 
andre rusmidler. Resultatet er at hun blir fysisk 
avhengig av heroin, havner på hospits, bryter 
de siste familiære tillitsbånd og til slutt må 
finansiere avhengigheten ved å oppsøke slike 
kroppslige fornedrelser som var utgangspunk-
tet for hennes problem. 

”Jeg må alltid ha på meg langermet genser,” 
fortalte en kvinne meg en gang gråtende på et 
hospitsrom. ”Slik at de ikke ser sprøytestikke-
ne mine. De pleier å spørre om jeg er narkoman, 
men da svarer jeg: ’Nei, jeg må finansiere studi-
ene mine,’og de later til å tro meg, også når jeg 
har knekk i knærne. Jeg spyr etter hver eneste 
’tur’, men klarer å holde meg til etter at kundene 
har gått. Til dem sier jeg at det var himmelsk 
og de ser ut til å være veldig fornøyde med seg 
selv.” 

Situasjonen disse kvinnene lever under er umu-
lig å beskrive med ord. Storbergets tidligere 
justissekretær Anne Rygh Pedersens utspill 
om at vår tids slaver ikke plukker bomull, er den 
mest treffende illustrasjon så langt. 

Men hva gjør myndighetene ellers for disse 
kvinnene? Rusavhengige kvinner forteller at 
de stadig arresteres, bortvises og bøtelegges. 
Noen overrumples idet de klargjør sprøyta 
og får beskjed om å spyle heroinet på bakken 
hvis de vil unngå nok en arrestasjon. Politiets 
praksis tvinger dem til enda flere ”turer” med 
enda sterkere abstinenser. Enda mer tvungen 
prostitusjon. Hvorfor kan ikke regjeringen 
velge å forsøke legalisering med en fornuftig 
regulering og legeordinering av heroin? De 
kunne også følge Thorvald Stoltenbergs tanker 
om overføring av narkotikaproblematikken fra 
justis til helsesektoren og innføre en helhetlig 
og restriktiv skadereduseringspolitikk. 

Man kan kritisere holdninger og praksis hos 
kundene, men motstanden mot tvangsprostitu-

sjon er relativt unison også i denne gruppen. 
All forskning viser at menn ikke ønsker å kjøpe 
sex fra kvinner som er under tvang i forbindelse 
med rus eller menneskehandel. Likevel har 13 
prosent av norske menn kjøpt sex under de 
rådende forhold. Kanskje det ville redusert et-
terspørselen hvis kundene hadde fått presen-
tert det virkelige tallet på hvor mange frivillige 
kvinner i prostitusjon det egentlig er i Norge? 
Så lenge kundene ikke kjenner tallene og virke-
ligheten bak, kan de gjemme seg bak at ”hun sa 
det var himmelsk og at hun trengte penger til 
å finansiere studiene sine” eller at ”det er kun 
kvinner fra utlandet som er tvunget til å selge 
sex i Norge”. Så lenge rusavhengige kvinner må 
prostituere seg for å finansiere avhengigheten, 
forholder alle seg kun til egne forestillinger. 

Kriminalisering av kunder som kjøper sex vil 
gjennom et forbud medføre større avstand 
mellom samfunnet og de som har befatning 
med prostitusjon, og i tillegg innebære en 
individualisering av fenomenet. Erna Solbergs 
forslag om å fjerne kvinner fra gatene innebæ-
rer å lesse skylda over på kvinnene selv, og slik 
fratas kundene alt ansvar. Også å legge skyld 
på kundene innebærer å ansvarsfraskrive alle 
andre. I det siste har flere beklaget seg over 
at kvinner fra Russland og afrikanske kvin-
ner kalles for horer. Jeg beklager meg over at 
kvinner kalles for horer i det hele tatt. De som 
kaller sexkunder for horekunder, legitimerer at 
kvinner i prostitusjon kalles horer. Horer finnes 
ikke annet enn i fordømmendes virkelighets-
oppfatninger. På parolemøtet til 8. marstoget i 
Bergen i år, foreslo Unge Venstres Sara Henrik-
sen parolen ”Solidaritet med alle kvinner, også 
prostituerte”. Den ble nedstemt. ”Kriminaliser 
horekunden nå” ble derimot valgt til å være 
en av hovedparolene. Dette er talende for de 
holdningene som ligger til grunn for ønsket om 
kriminalisering. 

Prosessen som endte med et stortingsflertall 
på for kriminalisering av sexkunder, begynte 
med en økning i antallet utenlandske i pro-
stitusjon. Denne utviklingen har medført at 
majoriteten av norske kvinner som selger sex 
i bysentra, har forsvunnet både fra hjelpetil-
takene og gateplan. Hva gjør disse nå? Kom 
noen for å beskytte dem da det ble meldt fra 
Fransiskushjelpen og Kirkens Bymisjon at de 
hadde blitt truet vekk med våpen av utenland-
ske bakmenn? Nei, overhodet ikke. Det er grunn 
til å frykte at rusavhengige kvinner nå i stor 
grad må finansiere avhengigheten sin ved å 
selge sex til menn i rusmiljøene – det vil si de 
eneste miljøene som har fungert inkluderende 
for dem. Kriminalisering vil uansett sikre en slik 
tilstand totalt. De rusavhengige kvinnene er 
igjen i ferd med å havne nederst på rangstigen 
i rusmiljøet.

Når det gjelder de utenlandske kvinnene, så er 
det grunn til å tro at kriminalisering fører noe 
av virksomheten under jorda her, og resten 
til andre land der de vil få det langt verre. 
Solidariteten med disse tvangsprostituerte er 
like fraværende som solidariteten med dem 
som er tvunget til prostitusjon grunnet rusmid-
delavhengighet. De som tror at det blir mindre 
salg av sex for disse som følge av et forbud, tar 
gruelig feil. De avhengige som ikke klarer seg 
som rusmiddelselgere, tiggere eller kriminelle, 
må heretter stille opp for gutta som sextjenere. 
De må bytte til seg stoff for sex.. Er en slik poli-
tikk å signalisere at prostitusjon er uanstendig, 
eller kun en markering av egen fortreffelighet?

AV ARILD KNUTSEN  ( leder i foreningen for human narkotikapolitikk )

EN HÅNDSREKNING TIL KVINNER I PROSTITUSJON?

I FJOR VISTE TALL FRA PRO SENTERET DEN FØRSTE NEDGANG I ANTALL KVINNER I PRO-
STITUSJON I NORGE PÅ MANGE ÅR. DETTE LA INGEN DEMPER PÅ REGJERINGENS ENGA-
SJEMENT FOR Å BEGRENSE SEXHANDELEN. JUSTISMINISTER KNUT STORBERGET LA I DE-
SEMBER 2006 FRAM EN OMFATTENDE HANDLINGSPLAN MOT TRAFFICKING. HAN UTTALTE 
I DEN ANLEDNING AT DE SOM KJØPER SEX ER MED PÅ Å STØTTE VÅR TIDS SLAVEHANDEL. 
VAR DET LITT GENERALISERENDE? I HVERT FALL: STORBERGET SKULLE STÅ I SPISSEN FOR 
EN ANTI-TRAFFICKING-AKSJON I MILLIONKLASSEN, SOM HAN MENTE SKULLE SKAPE MER 
TILLIT OG VARME MOT DE SOM ER OFRE FOR MENNESKEHANDEL. 

NULLTOLERANSE OG FORBUD :
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”Winnipeg” fikk det første avslaget på 
søknaden om opphold fra Utlendings-
direktoratet (UDI) i februar 2005. Det 
er nå den egentlige historien begynner, 
historien om ”Winnipeg” som ble en 
prinsippsak i Utlendingsnemda (UNE). 
Begrunnelsen for UDIs avslag var 
blant annet at hun ikke hadde begynt 
på medisiner, såkalt antiretroviral 
behandling (ARV). ”Winniepeg” anket 
vedtaket, og klagen ble sendt til UNE 
for behandling. ”Winniepegs” sak kom 
opp til behandling i UNE i 2007, og i 
ventetiden hadde ”Winniepeg” måttet 
starte opp med ARV-behandling. Det er 
under saksbehandlingen i UNE at ”Win-
niepeg” blir et prinsipp. Det nedsettes en 
såkalt stornemnd med sju medlemmer 
som skal avgjøre denne konkrete saken, 
men samtidig skal UNE også vurdere om 
det er grunnlag for å utvide, fastholde 
eller stramme inn den praksis som er 
etablert i nemnda for opphold på grunn 
av hivstatus. 

Før jeg kan gå videre med historien, må 
leseren nå finne seg i en hurtig innføring 
i jussen på dette område. Utgangspun-
ket er klart nok – man får ikke opphold 
i Norge fordi man er syk. Fra dette 
utgangspunktet finner vi det viktigste 
unntaket i Utlendingsloven (Utl.) § 8, 2. 
ledd. Ifølge denne bestemmelsen er det 
anledning til å gi opphold til utlendinger 
på såkalt humanitært grunnlag i saker 
der søkeren ikke fyller andre vilkår for 
opphold. Bestemmelsen kom inn for 
å sikre mot at det ble gitt avslag på 
opphold i tilfeller der dette ville virke 
urimelig eller umenneskelig. Opphold 

etter § 8, 2.ledd kan gis etter to ulike vil-
kår: ”sterke menneskelige hensyn” eller 
”når utlendingen har særlig tilknytning 
til riket”. Helsemessige forhold går inn 
under alternativet ”sterke menneskelige 
hensyn”. Hvordan dette vilkåret tolkes 
nærmere, utvikler seg over tid gjennom 
praksis i utlendingsforvaltningen.

Det er viktig å merke seg at Utl. § 8, 2. 
ledd er en såkalt ”kan”-bestemmelse. 
Selv om det foreligger ”sterke mennes-
kelige hensyn” har man ikke et rettskrav 
på opphold. I den enkelte sak må de 
aktuelle menneskelige hensynene veies 
opp mot allmenne samfunnsinteresser, 
herunder innvandingspolitiske hensyn. 
Hva disse er, kommer jeg tilbake til 
senere.

Forut for stornemndavgjørelsen i 2007 
la man i saker vedrørende hivpositive 
en nærmest avgjørende vekt på om den 
som søkte om opphold hadde begynt 
med ARV-behandling. Hvis så ikke var 
tilfelle, var det nesten umulig å få opp-
hold. Hadde man begynt på behandling, 
fantes det derimot flere momenter som 
kunne tale for at opphold ble gitt. Det 
var viktig å vurdere om tilsvarende be-
handling var utilgjengelig eller vanskelig 
tilgjengelig ved retur til hjemlandet. Man 
la i denne sammenheng også vekt på om 
behandlingen var vanskelig å gjennom-
føre på grunn av individuelle økonomiske 
og/eller praktiske årsaker. Dersom man 
ikke visste om hivsmitten før ankomst til 
Norge eller man var blitt smittet i Norge, 
var også dette noe som kunne tale for at 
opphold ble gitt.

Hva skjedde så ved stornemndas be-
handling av ”Winniepegs” sak i 2007? I 
denne konkrete saken delte nemnda seg 
i et mindretall og et flertall. Avgjørelsen 
innebærer en betydelig skjerping av 
kravene for å få opphold på grunn av hiv-
status. Helt konkret skal man ikke lenger 
ta hensyn til om behandling er startet 
opp i Norge. Man skal heller ikke foreta 
en individuell vurdering av hvorvidt sø-
keren har de økonomiske ressursene til 
å kjøpe behandling i hjemlandet, ei heller 
skal det legges vekt på den enkeltes 
geografiske tilgang til behandling. Hvor 
smitteoverføringen er skjedd, skal ikke 
ha betydning. Sist, men ikke minst, er det 
ikke relevant å vektlegge det stigma og 
den diskriminering som eventuelt følger 
med en hivdiagnose i søkerens hjemland. 
Flertallet kom til denne konklusjonen 
fordi de mente innvandringspolitiske 
hensyn måtte veie særlig tungt i vur-
deringen av opphold på grunn av hiv. På 
norsk betyr dette at flertallet fryktet en 
strøm av hivpositive innvandrere.

Mindretallet kom i den konkrete saken 
til et annet resultat. De uttalte i premis-
sene at de mente flertallet hadde brutt 
forvaltningsmessige prinsipper om like-
behandling. De stilte spørsmål ved om 
flertallets avgjørelse hadde forankring i 
loven og andre rettskilder. Mindretallet 
var også av den oppfatning at vedtaket 
var sterkt urimelig for søkeren. Totali-
teten av dette måtte ifølge mindretallet 
føre til at vedtaket måtte anses ugyldig 
og at det derfor ikke kunne ha prese-
densvirkning for senere avgjørelser.

” W i n n i e p e g ”  k o m  t i l  N o r g e  e n  s o m m e r d a g  i  2 0 0 3 .  H u n  s k a l  j o b -

b e  s o m  a u  p a i r  f o r  e n  f a m i l i e  e t  s t e d  m i d t  i  N o r g e  o g  p å  d e n n e 

m å t e n  h j e l p e  t i l  m e d  å  f o r s ø r g e  s i n  f a m i l i e  i  K a m e r u n .  H u n 

f i n n e r  s e g  g o d t  t i l  r e t t e  i  d e n  n y e  f a m i l i e n ,  a l t  f u n g e r e r  f i n t .  

H ø s t e n  2 0 0 4  o p p d a g e r  h u n  a t  n o e  e r  a n n e r l e d e s  m e d  k r o p p e n , 

h u n  t a r  k o n t a k t  m e d  l e g e n  o g  f å r  r a s k t  k o n s t a t e r t  a t  h u n  e r 

g r a v i d .  H u n  ø n s k e r  å  a v b r y t e  s v a n g e r s k a p e t ,  o g  i  d e n  f o r b i n -

d e l s e  b l i r  h u n  t e s t e t  f o r  h i v .  T e s t e n  e r  p o s i t i v . 
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 ” W i n n i e p e g ”  k o m m e r  f r a  e n  f a t t i g  f a m i l i e ,  o g  d e t  e r  g r u n n  t i l  å 

t v i l e  p å  a t  h u n  v i l  k u n n e  f o r t s e t t e  b e h a n d l i n g e n  v e d  h j e m s e n -

d e l s e .  D e t  u r i m e l i g s t e  i  d e n n e  s a k e n  e r  l i k e v e l  a t  n e m n d a  i k k e 

v e k t l e g g e r  a t  ” W i n n i e p e g ”  e r  b l i t t  s m i t t e t  i  N o r g e .  H v i s  h j e m -

s e n d e l s e  b l i r  r e s u l t a t e t ,  h a r  o p p h o l d e t  i  N o r g e  r e s u l t e r t  i  e n 

m y e  t ø f f e r e  h v e r d a g  f o r  ” W i n n i e p e g ”  i  A n g o l a .

”Winniepeg” mottar altså nok et negativt 
vedtak i mai 2007. Hun får hjelp til å ta 
saken videre til domstolene. I skrivende 
stund er ikke saken endelig avgjort. 
”Winniepeg” tapte i første runde i 
rettsapparatet, men anke er sendt til 
lagmannsretten, og hun avventer svar 
fra dem. Hvis avgjørelsen fra UNE blir 
stående, innebærer dette at ”Winniepeg” 
går en meget usikker fremtid i møte. 

Selv om Kamerun har et bedre behand-
lingstilbud til hivpositive enn mange 
andre afrikanske land, vil tilbudet være 
vanskelig tilgjengelig for henne. Medi-
sinene for hiv er gratis i Kamerun, men 
blodprøvene og kontrollene som man er 
avhengig av koster penger. Korrupsjon 
er også utbredt, noe som innebærer at 
det som på papiret er gratis, i realiteten 
koster penger. ”Winniepeg” kommer 
fra en fattig familie, og det er grunn 
til å tvile på at hun vil kunne fortsette 
behandlingen ved hjemsendelse. Det 
urimeligste i denne saken er likevel at 
nemnda ikke vektlegger at ”Winniepeg” 
er blitt smittet i Norge. Hvis hjemsen-
delse blir resultatet, har oppholdet i 
Norge resultert i en mye tøffere hverdag 
for ”Winniepeg” i Kamerun.
Selv om saken til ”Winniepeg” ikke er 
rettskraftig avgjort, ser vi allerede 

virkningene av den innstramming av 
praksis som nemnda har lagt opp til. I 
skrivende stund har en ung mann som 
er tidligere barnesoldat fra Angola, fått 
sitt siste avslag fra UNE. I Angola får 
bare 8 prosent av de som trenger be-
handling for hiv tilgang til medisiner. Av 
disse 8 prosent er det politisk bestemt 
at gravide skal prioriteres. Vår mann 
har ingen familie og ikke noe nettverk 
igjen i Angola. Det sier seg selv at han 
ikke vil ha mulighet til å få behandling. 
Hvis myndighetene virkelig mener at et 
behandlingstilbud til 8 prosent av de 
som trenger det er godt nok, kan jeg ikke 
se at det i noe tilfelle vil være mulig å 
få opphold etter § 8, 2.ledd på grunn av 
hivstatus. 

Alt koker ned til såkalte innvandrings-
politiske hensyn. I begge disse sakene 
erkjenner UNE at det foreligger ”sterke 
menneskelige hensyn”, men statens 
interesser veier tyngre. Det er altså 
frykten for at det skal komme horder av 
hivpositive til Norge som er årsaken til 
at norske myndigheter vil sende disse to 
personene hjem. 

I over 25 år har vi nå levd med hivviru-
set. Har det så langt kommet mengder 
av hivpositive til vårt land og søkt om 

opphold på dette grunnlaget? Tall fra 
UNE viser at det i perioden 2001-2006 
var 48 personer som søkte om opphold 
på grunn av hiv. Det er vanskelig å se 
at dette er en slik mengde mennes-
ker at ”sterke menneskelige hensyn” i 
konkrete saker tillegges ubetydelig vekt 
i forhold til den norske stats behov for 
regulering av innvandringen. Flertallet 
i stornemnda baserer sin avgjørelse på 
noe som kanskje kan komme til å skje i 
fremtiden, med tanke på at det lever ca. 
40 millioner mennesker med hiv i verden. 
Jeg har stor sympati med mindretal-
let som i forhold til denne vurderingen 
uttaler følgende: ”Betydningen av inn-
vandringspolitiske hensyn, i betydningen 
kontrollert og begrenset innvandring, må 
således etter mindretallets syn vurderes 
fortløpende med en viss realisme i 
forvaltningspraksis, i lys av den faktiske 
utvikling og ikke ut fra verst tenkelige 
scenarier.”

I Soria Moria-erklæringen stadfestes 
følgende med bred penn: ”Regjeringen vil 
føre en human, solidarisk og rettssikker 
flyktning- og asylpolitikk.” Er det flere 
enn meg som ikke får ting til å stemme 
…?
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          – EN BOK SOM OPPSUM-
MERER STORE DELER AV DEBATTEN OM KRIMINALISERING AV PROSTI-
TUSJON OG SEXHANDEL. VI SOM HAR FULGT DISKUSJONENE DE SISTE 
TIÅRENE HAR VENTET PÅ JESSENS BOK, OG VI KAN SPEKULERE PÅ OM 
DENNE UTGIVELSEN DERSOM DEN HADDE KOMMET BARE ETT ÅR TID-
LIGERE, VILLE HA PÅVIRKET DE POLITISKE VEDTAKENE SOM TIL SLUTT 
ENDTE I FLERTALL FOR KRIMINALISERING. MEN JEG TVILER. 

Uansett var det en sjokkerende opplevelse for mange da Arbeiderpartiet og SV våren 2007 
vedtok å gå inn for kriminalisering av kjøpere av seksuelle tjenester. For min del mistet jeg 
troen på kommunikasjonens og kunnskapsformidlingens kraft og betydning – inntil jeg fattet 
meg nettopp rundt forståelsen av prostitusjonsdiskursens kompleksitet.

Det er Liv Jessen som har redigert boka Det ideelle offer med undertit-
telen Andre tekster om prostitusjon.  Hun har til sammen 19 medforfat-
tere – alle med spesielle og interessante kunnskaper om temaet. I denne 
anmeldelsen har jeg derfor valgt å synliggjøre hvert enkelt bidrag, for så 
å komme med en mer generell og oppsummerende vurdering til slutt.

Det innledende og avsluttende kapittelet er skrevet av kvinner som selv 
direkte har opplevd diskrimineringen og fordømmelsen av sexarbeidere. 
Isabella Lund er først ute i artikkelsamlingen med det første av sine to 
bidrag i boken: ”Tankar kring prostitution är oftast idiotiska”. Lund driver 
eskortevirksomhet og er en kjent debattør og skribent i Sverige. Hun 
er blant annet medlem av det svenske SANS – sexselgernes og deres 
alliertes nettverk. Hun gir her en krass fremstilling av hvordan det er å få 
beskrevet sitt eget liv og virksomhet av samfunnets forståsegpåere og 
bedrevitere. Hennes andre bidrag har tittelen ”Märkt med skam för livet”, 
og jeg siterer fra denne teksten: ”Ibland känner jag mig som en frihets-
kämpe för mänskliga rättigheter i en diktaturstat.” Isabella forteller sin 
historie – en beskrivelse enkelte feministiske grupper burde ha studert 
– om jeg bare hadde trodd på at de hadde ønsket å forstå det som står 
der …

Bokas sluttkapittel er skrevet av Pye Jacobsen, tidligere sexarbeider fra Stock-
holm, og bærer tittelen ”Jakten på en dröm”. Gjennom et lite blikk inn i en 
del av sitt eget liv, berører hun migrasjonspolitikkens konsekvenser. 
Jacobsens tekst synliggjør det faktum at det ikke er mulig å forby men-
neskers håp om et bedre liv – det som er den egentlige bakgrunnen for 
folkevandring i historien.
 
To andre forfattere gir et interessant blikk inn i den norske prostitu-
sjonshistorien og -debatten. Astrid Renlands kapittel har tittelen ”Fra 
medsøstre til ofre, horer og streikebrytere.” Renland er kriminolog 
og forsker, og også administrativt ansvarlig i PION – Prostituertes 
interesseorganisasjon i Norge. Hun har fulgt debatten fra PIONs start 
i 1990 og tar her opp organisasjonens møte med ulike feministgrup-
pers fordømmelse. Det er nettopp enkelte feministers offerperspektiv 
på kvinnene i prostitusjonen som diskuteres. Renlands forståelse og 
analyse av denne debatten er dagsaktuell. 

Dr. polit. og FAFO-forsker May-Len Skilbrei har også i mange 
år vært engasjert i forståelsen av prostitusjon. Hennes bidrag 
”Prostitusjon i tid og rom: Hvordan ble Strøket til?” handler om 
Oslos prostitusjonshistorie. En gransking av denne historien 
viser motivene som ligger bak nåtidens kraftige fordømmelse 
av kvinnene i prostitusjonen. Det er interessant å merke seg 
at historien gjentar seg; i dag er det de nigerianske kvinnene 
som gjør prostitusjonen synlig igjen i gatebildet og som blir 
gjenstand for en spesiell oppmerksomhet.

Flere bidragsytere tar for seg og analyserer samfunnets mer generelle 
(mis)forståelse av hva prostitusjon er, og konsekvensene dette får for 
hvordan både kvinner og menn fordømmes. Et særlig tema er ulike feminis-
ter og feministgruppers argumentasjon og debatteknikk, som Per Kristian 
Dotterud tar opp i ”Prostitusjonsdebatten – en historie om usynliggjøring 
og undertrykking”. Dotterud er mangeårig leder for Reform ressurssenter 
for menn og direktør ved likestillingssenteret, og det er interessant at 
nettopp en mann med hans engasjement analyserer feministers manglende 
vilje til å lytte til de kvinnene som dette angår. Jeg synes Dotterud kaller en 
spade for en spade når han kort og godt omtaler denne manglende vilje til 
dialog som stygg. 

Arne Randers-Pehrson, nestor ved Pro Sentret gjennom 
mange år, har kalt sitt bidrag ”Sanne bilder av prosti-
tuerte? Hvilke bilder kan vi tåle?” Teksten beskriver 
reaksjonene på Pro Sentrets forsøk på å presentere 
kvinnene i prostitusjonen som nettopp det de er; van-
lige kvinner som deg og meg. Det er synliggjørende og 
avslørende. Også Liv Jessen, redaktør av boka og leder 
av Pro Sentret, har denne grunnleggende fordømmelsen 
som perspektiv i kapittelet ”Dømt til rehabilitering”. Hun 
prøver så saklig som mulig å begrunne at kriminalisering 
ikke er veien å gå, hvis hensikten er å bekjempe prostitu-
sjon og hjelpe de kvinnene det angår. 

To forfattere konsentrerer seg om kundene. Den ene er Ulla Bjørndahl, sosiolog 
og medarbeider ved Pro Sentret, med sitt kapittel ”De snakker, men hører vi? Kun-
der og norsk prostitusjonsdebatt.”  Den andre er Dag Stenvoll, som har doktorgrad 
i sammenlignende politikk. Hans kapittel har tittel ”Kundebilder. Representa-
sjon av menn som betaler for sex”. Bjørndahl går nært på menneske-mannen eller 
”kunden”, og avslører hvordan også denne aktøren stigmatiseres og fordømmes. 
Stenvoll utvider på mange måter dette perspektivet gjennom å vise hvordan mann-
lige sexkjøpere fremstilles i media, kultur og politikk.  

Lars Gule, dr. art. og førsteamanuensis i flerkulturell forståelse og utviklingsstudier ved Høgskolen 
i Oslo, bidrar med kapittelet ”Sexsalg, sexkjøp og autonomi”. Autonomi er her forstått som et men-
neskes evne til å handle moralsk ansvarlig. Gjennom forståelsen av menneskets autonomi og respekt, 
diskuterer Gule hvordan sexkjøpsloven forsterker maktubalansen mellom menn og kvinner. Etter 
min mening er dette et veldig sentralt tema i prostitusjonsdebatten som hadde fortjent en langt mer 
sentral plass en det har fått.
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Nils Christie, professor i kriminologi, har levert bidraget ”Om å gjenerobre 
retten til deltakelse”. På sin geniale måte debatterer Christie sitt syn på 
prostitusjon gjennom noen grunnleggende forståelser av det allmennmen-
neskelige, denne gangen ved å sammenligne prostitusjon med en annen 
yrkesutøvelse der relasjonen er basert på tjenesteytelse, kelner og gjes-
ten. For i likhet med relasjonen mellom kelner og gjest så er relasjonene i 
prostitusjon basert på en handel, det er ikke en gave eller en kjærlighets-
relasjon, men kjøp og salg av tjenester. Det ser så enkelt ut når Christie 
forteller, men så griper han inn i kjernen av problemstillingene: Hvordan 
kan vi forstå prostitusjon som handling og på hvilken måte kan vi regulere 
feltet slik at det påfører utøverne minst mulig skader?  

Thore Langfeldt, psykolog og leder for Institutt for klinisk sexologi og 
terapi, presenterer det han kaller ”noen sosialpsykologiske og filosofiske 
betraktninger” med sitt kapittel ”Prostitusjon er mer enn kvinner som 
selger sex.”. Han synliggjør her mye av den manglende forståelsen av pro-
stitusjon som ligger bak vedtaket om kriminalisering.

I alt seks ulike forfattere tar for seg sider og temaer ved menneskehandel 
og grensekryssende prostitusjon. Det er viktig at dette temaet har fått 
en sentral plass i boka. Dette av flere grunner; bekjempelsen av mennes-
kehandel blir nemlig brukt ukritisk som argument av kriminaliseringsfor-
kjempere og prostitusjonsmotstandere, og dette fører til at situasjonen 
for mange kvinner forverres av tiltak som settes i verk.  Samtlige forfat-
tere utvider vår kunnskap på området og viser både hva som er realiteten 
for mange mennesker når migrasjon reduseres til et spørsmål om offer og 
kriminell, og hvilke samfunnsmessige forhold menneskehandel som ram-
meverk bidrar til å usynliggjøre. 

Hvilke av disse seks kapitlene som er mest interessante, er selvfølgelig 
avhengig av den kunnskap og interesse man har for tematikken. Selv vil 
jeg spesielt trekke fram to bidrag; det ene er ”Sex, pengar, kjærleik – og 
moral” av Turid Misje, sosionom og sosialantropolog og medarbeider ved 
Pro Sentret.  Misje gir oss en fortelling fra Nord-Tanzania og synliggjør her 
hvor komplekst begrepet prostitusjon kan være.  

Det andre kapittelet jeg vil fremheve, har tittelen ”Kvinner som krysser 
grenser – sort magi?” Det er skrevet av Synnøve Jahnsen, sosiolog og 
ansatt ved sosiologisk institutt i Bergen. Jeg trekker hennes kapittel fram 
fordi det vier mye oppmerksomhet til de nigerianske kvinnene her i Oslo. 
Det er kvinner som fortjener en helt annen vurdering enn de har fått i 
store deler av pressen de siste årene.

Alt i alt, boka er veldig velkommen! Den inneholder, jeg hadde nær sagt 
selvfølgelig, en del overlappende argumentasjon. Imidlertid overskygges 
dette av de mange forfatternes kloke refleksjoner og innfallsvinkler til 
debatten. Jeg vil også spesielt understreke de omfattende litteraturhen-
visningene denne boka bringer med seg. Oppsummert presenterer Det 
ideelle offer en rekke knallgode og avslørende poenger i en særs opphetet 
debatt, som dessverre endte så galt.

Men hvorfor har forlaget redaktøren Liv Jessens navn stå alene på omsla-
get? Jeg tror leserkretsen kunne blitt enda litt utvidet dersom det hadde 
kommet tydeligere fram at bokas fortrinn nettopp er at den er en bredt 
sammensatt antologi som formidler det brede spekteret i denne viktige 
og spennende debatten.
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– RUSAVHENGIGE KVINNER I GATEPROSTITUSJONEN

AV ANNETTE HAGELIN,
( SOSIALKONSULENT, ALBERTINE, KIRKENS BYMISJON I STAVANGER)
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Kjæresten min vil ikke at jeg skal gå der nede, og mange av jentene 
sier at han er ei hore som er med meg ned. Men det er jo jeg som 
har nektet han å gjøre innbrudd, og hvis han ryker inn i fengsel går 
jeg ned dit uansett. Jeg har gitt han en trussel om det. Det er jo mer 
stress for meg å forsørge han og, men det går greit..

www.prosentret.no 
Schei, Hans Erik (1999): 

Når nettene blir lange, Oslo: Genesis forlag

Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand: 
Følelser i drift. Om ungdom under 18 år som 

selger/bytter seksuelle tjenester i Trondheim. 
Arbeidsrapport nr. 17. Trondheim 2004

www.notforsale.no  
www.notforsale.no 

www.rogaland-asenter

Ordene tilhører en 35 år gammel kvinne som 
har hatt kjæreste så lenge hun har gått på 
Strøket, og hun har delvis forsørget ham også. 
Hun kan fortelle en typisk historie for en 
norsk kvinne som prostituerer seg på gaten 
for å finansiere et rusbehov. Jeg har gjen-
nom mange års arbeid som sosialkonsulent 
på Albertine (Kirkens Bymisjons tiltak for 
prostituerte i Stavanger) stiftet bekjentskap 
med kvinner som finansierer sin egen og ofte 
også kjærestens rusavhengighet gjennom 
gateprostitusjon. Det er møtet med disse 
kvinnene som danner utgangspunkt for mine 
refleksjoner rundt kvinner i den rusrelaterte 
prostitusjonen. 

Norske rusavhengige kvinner har i en årrekke 
stått på samme plass rundt om i landets 
storbyer. Gateprostitusjon eksisterer i alle 
byer med et etablert rusmiljø. Det er likevel 
bare i Oslo, Bergen og Stavanger at gatepro-
stitusjonen har et mer eller mindre definert 
og avgrenset geografisk område som er kjent 
og blir kalt Strøket. Folk har registrert at de 
står der, og stilltiende godtatt det. Kvinnene 
har på sin side vist seg minst mulig i bybildet. 
De smyger seg ut ved mørkes frambrudd og 
prøver å gjøre seg minst mulig synlige for alle 
andre en potensielle kunder. De provoserer 
ingen forbipassende og forsvinner så snart de 
har penger til neste dags dose.
 
Hans Erik Schei skriver: ”Hore er en sosial rolle 
som det er knyttet nærmest mytologiske fore-
stillinger til: Den utfordrende, alltid seksuelt 
tilgjengelige kvinne som kan brukes foraktes. 
Hore er derfor også et skjellsord. Kvinner som 
deltar i prostitusjonen går og tvilsomt inn i en 
stigmatisert og belastende sosial rolle.” 

Gateprostituerte er de mest synlige og blir i 
størst grad bærere av dette stigma. Kvinner 
med prostitusjon og misbrukerproblematikk 
har ofte et enda lavere selvbilde. Det har i den 
senere tid vært mindre interesse for de norske 
kvinners situasjon på Strøket fra media og 
politikere.  Få spør seg hvordan går det med de 
norske når det kommer 10 – 15 utenlandske 
kvinner som ikke ruser seg og overtar arenaen. 
Vi som jobber lavterskel med rus og prostitu-
sjon vet at problemene ikke forsvinner selv om 
det ikke er så synlig lenger i gatebildet.  

Det har vært store utfordringer for prosti-
tusjonstiltakene de siste årene etter at de 
norske storbyene er blitt inntatt av afrikanske 

og østeuropeiske kvinner som selger seksuelle 
tjenester. De har en helt annen framferd for å 
oppnå kontakt med menn. Media har ukent-
lig hatt oppslag hvor byens menn uttaler seg 
om hvordan de opplever tilnærmingen fra de 
utenlandske kvinnene. De norske kvinnene 
har i større grad trukket seg fra gaten. Selv 
sier de at de ikke ønsker å bli sammenlignet 
med den væremåte de utenlandske kvinnene 
representerer.  De norske har også en helt 
annen relasjon til folk og byen. De er redd for 
å bli gjenkjent av forbipasserende og prøver å 
gjøre seg så usynlige som mulig. De har heller 
ikke krefter til å kjempe om kundene. ”Hadde 
ikke jeg hatt mobiltelefonen min, hadde jeg 
ikke overlevd. Jeg skal hver dag skaffe penger 
til meg selv og samboeren min”. Kvinnen sier 
videre at hun har 6-7 faste kunder som kan 
ringe henne døgnet rundt. Hun forteller videre 
at prostitusjonen er blitt farligere og tøffere, 
siden hun må være tilgjengelig hele døgnet for 
kundene. Dette med bakgrunn i at det er blitt 
mye større konkurranse mellom kvinnene som 
selger seksuelle tjenester på gaten. Derfor 
klarer hun ikke å holde en jevn kontakt med oss 
i hjelpeapparatet på samme måte som før. Vi 
som jobber i miljøet er bekymret for de norske 
kvinnene. De lever mer skjult. Det kan se ut 
som om det er mer kriminalitet og voldelige 
menn som styrer hverdagen deres.

 
Vi vet at de fleste norske kvinner i gateprosti-
tusjonen enten ruser seg eller har en rushis-
torie.  Jeg har jobbet med kvinner og ruspro-
blematikk på ulike arenaer i hjelpeapparatet. 
Min erfaring fra gateprostitusjon i Stavanger 
viser at de norske kvinnene som oftest har et 
stort heroinmisbruk. Om dette er et misbruk 
som startet før eller etter prostitusjonsdebut, 
varierer. Tilbakemeldingen fra kvinner i miljøet 
er at heroinen gir den type rus som best tar 
vekk de vanskelige følelsene og tankene rundt 
prostitusjonen. Kvinnene forteller at prosti-
tusjonen er en siste utvei når rusproblemet er 
blitt så stort at behovet for rus styrer livet. Vi 
vet også at en del av kvinnene ønsker selv å ha 
kontroll på penger og dop. De slipper å være 
avhengig av menn i miljøet for å gjøre innbrudd 
og omsette varene i ettertid. Samtidig som de 
er opptatt av at det er kun de selv som lider 
ved å velge prostitusjon som løsning og at det 
å prostituere seg ikke er kriminelt.

 De fleste yngre jentene jeg har hatt kontakt med 
i hjelpeapparatet har hatt amfetamin som hoved-
rusmiddel. Mange i denne gruppen vil etter hvert 
endre rusvanene sine og gå over til heroin. Samti-
dig endrer rustrendene seg hele tiden. Vi har også 
fått nye arenaer hvor de yngre dominerer, som for 
eksempel Internett. Yngre kvinner som har rus- og 
prostitusjonserfaring, bruker antagelig Internett 
mye mer som et kontaktnett enn gruppen av eldre 
gateprostituerte. Gråsonene for hva som kan bli 
kalt for prostitusjon er mange og kan være uklare. 
Dette kan ha å gjøre med den enkeltes oppvekst-
miljø, samtidig som samfunnstrender forskyver 
normer og holdninger. Internett som kontaktnett 
visker ut aldersgrenser, og en kan holde kontakt 
over by- og landegrenser. 

I Trondheim ble det i 2003/2004 gjort en kartleg-
ging av ungdom under 18 år som selger/bytter 
seksuelle tjenester. Observasjonene ble gjort i 
sentrum og på Internett, blant annet på Spraydate.
no. Rapporten konkluderte med at fenomenet 
foregår i spennet mellom forelskelse, utprøving, 
utnytting, overgrep og salg og bytte av sex. Vi kan 
tenke oss at en del av disse ungdommene er i en 
risikogruppe med tanke på videre rus- og prosti-
tusjonsproblematikk. Denne gruppen kan tenkes å 
være tilnærmet lik grupper vi hadde tidligere, men 
vi kan anta at arenaene og rustypene har endret 
seg.

 

En annen utviklingstrend vi har sett er at brukerne 
av Subutex og Metadon er stadig yngre når de 
begynner å kjøpe på det illegale markedet. Denne 
utviklingen kan selvsagt tolkes som skremmende. 
Men min erfaring er at kvinnene da klarer å ta 
bedre vare på seg selv, og tilgang til medika-
mentell behandling gjennom LAR har muligens 
bidratt til en reduksjon av rusavhengige kvinner i 
gateprostitusjonen. Den gruppen vi jobber med er 
kanskje ikke de som klarer seg best i denne type 
behandling. Vi som jobber lavterskel ser kvinnene 
når det begynner å gå galt. De tar kontakt for å 
få brukerutstyr, og de forteller om vanskelige 
dager med mye ensomhet og angst. De har få å 
henvende seg til når sidemisbruket er et faktum 
og de er redd for å miste medisinen. Kvinnene gir 
tilbakemelding til oss om at de syns det er vanske-
lig å takle den nye hverdagen, men ønsker tilgang 
på medikamentene siden de gir et kjærkomment 
avbrekk fra gaten. LAR har også bidratt positivt 
ved å senke aldersgrensen for når en kan søke 
medikamentellbehandling. 

Hjelpeapparatet har de senere årene vært 
mer på banen i forhold til den yngre 
gruppen. Bedre forebygging i skole 
og nærmiljø, opplysningsarbeid og 
holdningskampanjer blant folk 
flest, er med på å ta vekk 
stigma og belastningen 
rusmisbrukeren og 
familier opplever ved 
å stå frem og be om 
hjelp.  Dermed 
blir kanskje 

ikke problemet holdt skjult så lenge som det ofte 
ble gjort før. Forebygging blant barn og ungdom 
er vanskelig å måle når det kommer til hva som 
fungerer eller ikke. I dag drives forebygging i mye 
større grad med involvering av foreldre og barn. 
Det betyr at målgruppen i mye større grad blir 
inkludert og kan være med å forme forebyggings-
arbeidet.  Rogaland A-senter jobber hele tiden 
med å utvikle nye metoder tilpasset aldersgrupper 
og den skole/kommune en skal drive forebygging i.  

Det har skjedd en del endringer de siste årene. Vi 
ser at rustrender stadig er i forandring. Prosti-
tusjonsarenaen på gaten som kun var forbeholdt 
norske rusavhengige kvinner, er i dag en arena 
for kvinner fra hele verden. De ulike kommunene i 
landet har rusproblematikken høyt oppe på dags-
orden. Vi ser at dette arbeidet er tidkrevende og 
tar store ressurser. Kommunene og helseforeta-
kende må ha fokus på forebygging, rehabilitering 
og skaderedusering. 

På prostitusjonsarenaen vil man i løpet av neste 
år få en lovendring som medfører kriminalisering 
av kjøp av seksuelle tjenester. Denne loven vil nok 
i første omgang føre til endringer i gateprostitu-
sjonen. For norske rusavhengige kvinnene vil det 
trolig ikke innebære så store forandringer. Vi ser 
i Stavanger at de fleste allerede har funnet andre 
løsninger. Samtidig undrer vi oss over om loven 
vil være til hjelp for de utenlandske og de norske 
kvinnene som er i prostitusjonen i dag. Den vil 
nok i første omgang trolig føre til at de blir mer 
alene og sårbare for voldelige menn og eventuelle 
bakmenn/halliker. 

På den andre siden vil loven kunne virke forebyg-
gende for den yngre generasjonen. For denne 
gruppen er klare retningslinjer for hva som er lov 
og ikke lov mye bedre å forholde seg til. Det er 
god forebygging for yngre kvinner og menn at alt 
kjøp av seksuelle tjenester er forbudt. Fokuset 
framover for hjelpetiltakene er å sette seg inn i 
aktuelle internettsider som ungdommen bruker 
til å oppnå kontakt. Vi må ha fokus på forebygging 
blant de yngre. Vi må også bli flinkere til å drive 
oppsøkende arbeid på innendørsmarkedet. For de 
norske rusavhengige som i dag bruker oss og har 
rus- og prostitusjonserfaring, skal vi opprettholde 
tilbudet som er per i dag, samtidig som vi i større 
grad vil drive oppsøkende arbeid rettet mot den 
enkelte. 
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UNDER TITTELEN ”PROPAGANDA FRA PROSEN-
TERET” LANGER ANE STØ FRA KVINNEGRUPPA 
OTTAR UT MOT VÅR VIRKSOMHET (DAGBLA-
DET 28. JANUAR 2008). ÅRSAKEN TIL HENNES 
VREDE ER AT LIV JESSEN HAR UTTALT AT ET 
FORBUD MOT PROSTITUSJON KAN FØRE TIL 
ØKT HALLIKVIRKSOMHET. ”SKREMSELSPROPA-
GANDA,” SKRIKER STØ OG SER FOR SEG BÅDE 
SKREMTE KUNDER OG UTSLITTE MAFIAHAL-
LIKER. 

At Kvinnegruppa Ottar angriper Pro Sentret er i seg selv ingen ny-
het. Liv Jessen og prostitusjonstiltaket i Oslo har i mange år vært 
skyteskive for Ottar-kvinnene, og deres vrede over norsk prostitu-
sjonspolitikk holdes gjerne i en slik tone at man nesten kan trenge 
hørselsvern for å forstå hva som egentlig formidles fra den kanten. 
For Kvinnegruppa Ottar formidler ikke bare et raseri mot Jessen, 
Pro Sentret og alle andre som måtte stå i veien for deres kamp mot 
seksuell undertrykkelse av kvinner. Her heises straffeloven som 
antikapitalistisk kjønnsfane i samme åndedrag som skadereduksjon 
fordømmes nord og ned. Sosialt arbeid skal dreie seg om å få kvin-
ner ut av prostitusjon, mens utdeling av smittevern som kondomer 

og glidekrem er på linje med legalisering. Vet Ane Stø hvordan 
helsesituasjonen er for kvinner, menn og transseksuelle som jobber i 
prostitusjon i de land der prostitusjon er forbudt og der tilgangen til 
kondomer er svært begrenset? 

Ane Stø hyller Sverige som et land som har tatt et standpunkt mot 
prostitusjon, noe som gjør det betimelig å spørre: Når ble det egent-
lig radikalt å hevde straff og forbud som løsning på sosiale forhold 
og problemer? Svært mange land i verden har forbud eller delvis 
forbud supplert med restriktive særlover. I Sudan og Iran kan pro-
stitusjon straffes med døden, i USA (utenom Nevada) og Thailand er 
prostitusjon forbudt og kan straffes med bøter eller fengsel. Mens 
i England er forbudet mot hallikvirksomhet blitt supplert med et 
forbud mot kerb crawling og ASB - Anti-Social Behaviour Act, først-
nevnte retter seg mot kunder som oppsøker gateprostituerte mens 
sistenevnte åpner for bøtelegging og fengsling av gateprostituerte 
og er å regne som løsgjengerloven. Det er med andre ord ikke mangel 
på forbud og restriktive reguleringer. 

I disse landene lever imidlertid prostitusjon i beste velgående, og det 
gjør den i Sverige også. Hvilke effekter den svenske loven har hatt i 
praksis, er det ikke enighet om. Noen som jobber i prostitusjon hev-
der at forbudet har bidratt til en tøffere hverdag, mens andre hevder 
at de lever herrens glade dager og at loven overhodet ikke påvirker 
deres business eller har ført til verre arbeidsforhold. Men selv om 
man ikke kan enes om loven har hatt en effekt, så er de fleste fra 
bunn til topp – fra sexarbeidere til sosialarbeidere og forskere – enig 
om at sosialt arbeid er et nedprioritert felt i den svenske prostitu-

Av Astrid Renland

sjonspolitikken. Dette betyr at den offentlig kunnskapen om feltet 
er begrenset, og at muligheten for en dialog mellom prostituerte og 
det offentlige har blitt svært begrenset.

Prostitusjon er et komplekst og sammensatt fenomen som involve-
rer alt fra fattige og marginaliserte grupper, temporære migranter 
til velintegrerte borgere. Det er ingen bombe å hevde at straffe-
rettslige sanksjoner ofte fører til en forverring av de forholdene man 
ønsker å bekjempe, ei heller at den tydeligste følgen av økt kontroll 
ofte blir moralsk fordømmelse og respektløshet overfor de invol-
verte menneskene. Det er heller ikke særlig kontroversielt å hevde at 
kontrollapparatet har en tendens til å ramme skjevt, og at det derfor 
er en fare for at kontrollen rettes mot bestemte grupper i samfunnet 
og blir benyttet som renovasjonsmiddel. 

Ane Stø ser bort fra, eller kanskje rettere: velger å romantisere 
virkningene av straffeloven, men dette betyr ikke at et forbud ikke 
vil få sosiale konsekvenser og ramme noen hardere enn andre. Det 
er ikke bare i land der steining til døden praktiseres som straff at 
prostituerte er utsatt for voldelig overgrep fra omgivelsene og myn-
dighetspersoner, det rammer også sex arbeidere i nasjoner vi anser 
som mer siviliserte som for eksempel USA. Vi vet også at forbud og 
repressiv kontrollpolitikk skaper et marked for hallikvirksomhet, 
og igjen kan USA trekkes fram som et eksempel på kobling mellom 
forbud og hallikkontrollert marked. Det er verdt å nevne at hallikdo-
minansen er knyttet til øvrige ressurser, og at ofte er sexselgere i de 
mer sårbare og ressurssvake gruppene som kommer under dominans 
av tredjepart. 

Å være bekymret for at et forbud kan både føre til et mer hallikstyrt 
prostitusjonsmarked, og økt vold fra omgivelsene er derfor høyest 
relevant. I disse dager har drapet på 7 kvinner fra Ipswich vært 
behandlet i det engelske rettssystemet, alle var gateprostituerte. 
Glasgow i Skottland kan krone seg med 8 drap på gateprostituerte 
siden midten av 1990-tallet og fram til i dag. I hvilken grad kvinner, 
menn og transseksuelle defineres som fritt vilt for kunder, halliker, 
omgivelsene og myndighetspersoner, er nært knyttet til samfunnets 
holdninger til prostitusjon og regulering av virksomheten. Å hevde 
at et forbud vil redusere markedet og gjøre det mer slitsomt å være 
hallik er i beste fall naivt og kunnskapsløst, i verste fall et tegn på 
grunnleggende antihumane holdninger. Vår egen hallikparagraf er et 
slående eksempel på at jo mer som omfattes av forbud, desto flere 
blir det som tjener penger på virksomheten. I dag er utleie av lokale 
en lukrativ business for alt fra forretningsadvokater til lysskye 
boligspekulanter. Det kan fort bli flere personer som krever sin andel 
av fortjenesten hvis ”bransjen” må omorganisere. 

Når man leser Ane Stø kan man få inntrykk av at prostitusjonspo-
litikken handler om en kamp mellom Kvinnegruppa Ottar og Pro 
Sentret i Oslo. Dessverre kan ikke debatten reduseres til et spørsmål 
om meningsutveksling og ulike analyser. Den rådende prostitusjons-
politikken har reelle konsekvenser for de som føler den på kroppen, 
og noen vil føle den mer enn andre.  Det er derfor et gode at sosialt 
arbeid og skadereduksjon både i forhold til helse og juss prioriteres 
i den norske prostitusjonspolitikken, og vi får inderlig håpe at Ane 
Støs ideelle samfunn aldri blir en realitet. 

DIKT OG FORBAiNNA LOGN?
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USA 

TATT GODT I? 
Amerikanske myndigheter har regnet ut at det årlig blir traffickert inn 
50 000 kvinner til utnyttelse i amerikansk sexindustri. Bush-administra-
sjonen har som kjent investert store summer i bekjempelse av mennes-
kehandel hjemme og ute. Nå viser det seg at problemet ikke er så stort 
som først antatt. Fra 2000 til 2008 har det vært identifisert til sammen 
1362 ofre for menneskehandel. Men ifølge Bush-administrasjonen har 
ikke omfanget noen betydning, ut fra tanken om at ett offer for denne 
horrible kriminaliteten er ett offer for mye.       
www.washingtonpost.com

TRE PROSENT AV SEKSUELLE TJENESTER ER GRATIS YTELSER TIL POLITIET
Tre prosent av gateprostituerte i Chicago oppgir i en undersøkelse at 
sexarbeidet består av gratis tjenester til politiet for å unngå arresta-
sjon. Undersøkelsen som er gjennomført av Universitetet i Chicago og 
forfatteren av Freakonomics Steven D. Levitt, viser at kvinnene som var 
tvunget til å betjene politiet, jobbet mer enn andre sexarbeidere. 
www.chicagotribune.com 

 NORGE

KONGELIG UBALANSE
Kvinnegruppa Ottar krever at kronprinsesse Mette Marit skaper balanse 
i den store kriminalitetskrigen ved å stille opp bak parolen ”Kriminaliser 
horekunder” på den internasjonale kvinnedagen 8.mars. Årsaken til 
ubalansen er at kronprinsessen besøkte Pro Sentrets åpne dag 6. mars 
i forbindelse med Mangfoldsåret 2008. Ifølge Ane Stø bør kronprinses-
sen ligge unna hele prostitusjonsspørsmålet, men hun kan det minste 
rette opp balansen ved stille seg bak radikal-feministenes hovedparole. 
www.nettavisen.no

SOLIDARITET MED ALLE KVINNER, OGSÅ PROSTITUERTE
Unge Venstre i Bergen la inn et forslag om at hovedparolen skulle være 
”Solidaritet med alle kvinner, også prostituerte”. Forslaget førte til en 
opphetet paroledebatt som endte med full seier til radikal-feministene 
med parolen ”Kriminaliser horekunder nå”.
http://www.uv.no

Hor på jorD
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HIV-SITUASJONEN I 2007
I 2007 ble det registrert 248 personer 
som har blitt smittet av Hiv. 42 personer 
ble hiv-diagnostisert etter heterosek-
suell smitte mens de var bosatt i Norge. 
De fl este er smittet utenfor landet (27), 
mens 15 er smittet i Norge. Som tidligere 
smittes fl est menn i utlandet. I 2007 ble 12 
menn smittet i Thailand.

www.vg.no

USIKKERT SAMARBEID
Bistandsadvokaten Eva Frihold vil ikke an-
befale traffi cking-ofre å samarbeide med 
politiet. I følge Frihold får traffi cking-ofre 
som vitner i straffesaker avslag på søknad 
om opphold. UDI hevder at avslag gis til 
søkere som etaten mener kan beskyttes 
av egne lands myndigheter.  Regjeringens 
handlingsplan legger nemlig ikke opp til 
at personer som har vitnet mot bakmenn 
i Norge, automatisk skal få opphold. De 
som kan returnere til sitt hjemland uten 
å risikere forfølgelse eller umenneskelig 
behandling, vil få avslag på søknad om asyl.

www.nrk.no

50 PROSENT PRO-KRIMINALISERING 
I en meningsmåling Norsk respons har 
utført for Aften, svarte halvparten av 
800 spurte Oslo-borgere at de var for 
kriminalisering. 27 prosent var imot, 
mens 23 prosent ikke hadde bestemt seg. 
KrF-velgere er mest enig om et lovforbud, 
og Høyre-velgere minst enig. Byrådsleder 
Erling Lae har imidlertid problemer med å 
bestemme seg for om han er imot eller for 
kriminalisering. 
www. aftenposten

NERVØS?
Bjørgulv Braanen mener det er mange 
krefter i sving for å hindre at det kommer 
en lov mot sexkjøp i Norge. Og hvis loven 
ikke kan hindres, vil den bli forsøkt uthult. 
Bakgrunnen for Braanens bekymring er 
at Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
toppolitikere, impliserte statsråder, em-
betsverket, Politidirektoratet, Advokatfo-
reningen, statsadvokatene, Riksadvokaten, 
Datatilsynet, Pro Sentret og PION – eller 
såkalte ”faglige miljøer” er imot forbu-
det. De eneste som er for, er fl ertallet på 
Stortinget. 

www.klassekampen.no   

SEXKJØPSLOVEN  
I følge Aftenbladet er det et klart ja-
fl ertall eller stilltiende aksept i bunken på 
69 uttalelser som nå ligger på Justisdepar-
tementets bord. Sju av åtte politidistrikt 
har svart på høringen – deriblant Rogaland. 
Daværende politimester Olav Sønderland 
var noe skeptisk i utgangspunktet, men: 
«Jeg er imidlertid kommet til den erkjen-
nelsen at et generelt forbud mot sex-kjøp, 
er den eneste farbare vei», skriver han. 
Politidirektoratet støtter kriminalisering, 
politidistriktene Telemark og Troms går 
imot. LO støtter forslaget, mens NHO ikke 

har avgitt høringsuttalelse. Kvinnegruppa 
Ottar jubler, mens MIRA, Ressurssenter 
for innvandrer- og fl yktningkvinner, Pro 
Sentret, Reform - Ressurssenter for menn 
er i mot. Flere instanser, deriblant riksad-
vokat Tor-Aksel Busch, er kritiske til det 
lovarbeidet som ligger bak forslaget, uten 
at de går direkte imot en lovendring. Også 
Oslo statsadvokatembeter er kritisk. Det 
samme er Datatilsynet.
www.aftenbladet.no
USKYLDIG FENGSLET I TRE UKER

En kvinne av thailandsk opprinnelse ble 
utpekt som menneskehandler og måtte 
tilbringe tre uker på glattcelle i Bergen. 
Kvinnen som driver en restaurant, forteller 
at da hun ba politiet redegjøre for hvorfor 
hun ble slengt på glattcelle, fi kk hun be-
skjed om å holde kjeft, og først dagen etter 
fi kk hun vite hva tiltalen gjaldt. I følge kvin-
nen var oppholdet på glattcellen en enorm 
påkjenning og et år etter hendelsen sliter 
hun fortsatt med ettervirkninger.

www.bt.no 

OPERASJON GATEJENTER 
Oslopolitiet pågrep ti personer for hal-
likvirksomhet under en aksjon med det 
velklingende navnet “Operasjon gatejen-
ter”. Ifølge politiet har bakmennene tjent 
fl ere titalls millioner på hallikvirksomhet i 
hovedstaden. Politiet knytter 40 bulgarske 
prostituerte til ligaen. De skal ha betjent 
fra to til 20 kunder hver dag. De seksuelle 
tjenestene skal ha kostet 1000 kroner for 
hver enkelt kunde. I løpet av de seks må-
nedene politiet har fulgt hallikligaen, skal 
virksomhet ha hatt en omsetning på minst 
50 millioner, i følge VGs sikre kilder. 

www.vg.no 

HOVEDHOREMAMMA
Åtte personer, hvorav to kvinner og seks 
menn, er tiltalt i en halliksak. Saken 
omhandler et bulgarsk prostitusjonsmiljø 
i Oslo og Stavanger. Ifølge VG var en 35 år 
gammel kvinne hovedhoremammaen, hun 
sørget for transport og tok imot kvinnene.
 
www.vg.no

SVERIGE

SANS - SEXSÄLJARES OCH ALLIERADES 
NÄTVERK I SVERIGE
Det svenske nettverket for sexarbei-
dere og allierte har byttet navn til SANS 
– Sexsäljeres och allierades nätverk i 
Sverige. Årsaken til navnebyttet var at en 
gruppe prostitusjonsmotstandere stjal 
navnet PRIS og kjøpte domenenavnet. De 
var villig til å selge det til de opprinnelige 
eierne av navnet mot den nette sum av 
10 000 Euro. Sexarbeiderne endret navn til 
SANS og sørget for å kjøpe domenet sans, 
slik at de skal unngå det samme problemet 
igjen.   

www.sans.nu

ÅRETS POLITISKE BLOGG 2007
Isabella Lund, svensk sexarbeider og blog-
ger, fi kk prisen for årets politiske blogg 
2007. Bakgrunnen for denne hedersut-
nevnelsen er Isabella Lunds evne til å 
føre en saklig og kunnskapsrik debatt om 
sexarbeid, ytringsfrihet og menneskeret-
tigheter. Hun har hisset på seg politikere 
og andre som har truet med å offentlig-
gjøre hennes virkelige navn og identitet. 
Aller viktigst er det at hun har hatt stor 
innfl ytelse på den svenske prostitusjons-
debatten. Vi gratulerer. 

www.isabellalund.com

EFFEKTIV SEXKJØPSLOV 
I følge Gunilla Ekberg, tidligere myndig-
hetsekspert på prostitusjon og traffi cking, 
har den svenske sexkjøpsloven hatt en god 
effekt. I løpet av en periode på tre år gikk 
antallet gateprostituerte ned fra 650 til 
500. Ekberg hevder at det ikke fi nnes noen 
bevis for at prostitusjon har tatt veien 
til Internett for å formidle sine tjenester. 
Men det er fortsatt et problem at loven 
ikke ”make sense” for politiet; de skjønner 
fortsatt ikke at det er sexkjøperne som 
er den økonomiske forutsetningen for 
prostitusjon.

www.klassekampen.no

GATEPROSTITUSJON I MALMÖ ØKER
De siste årene har antall kvinner i ga-
teprostitusjon økt i Malmö. Det er den 
rusrelaterte prostitusjonen som er i vekst, 
og Prostitusjonsgruppen knytter det til 
manglende behandlingsplasser for hjem-
løse, rusavhengige kvinner. 

www.metro.se
 

PROSTITUSJONSUTREDNING 
Den svenske prostitusjonsutredningen 
”Känndom om prostitution 2007”, social-
styrelsen, konkluderer med at kunnskaps-
nivået i politiet er lavt når det gjelder 
hjelpetiltak for prostituerte. Utredningen 
sier at det ikke lar seg gjøre å hevde at 
endringer i prostitusjonsmarkedet er en 
effekt av sexkjøpsloven. Mobiltelefon og 
Internett dominerer i kontaktformidlingen, 
og myndighetene og organisasjonene tror 
at tilgangen til Internett har bidratt til 
å senke terskelen for å kjøpe og salg av 
seksuelle tjenester. 

socialstyrelsen.se

VET BEST
Ansatte som jobber på prostitusjonsenhe-
ten i Stockholm ønsker ikke å hjelpe utre-
derne av ”Känndom om prostitution 2007” 
med å komme i kontakt med deres klienter. 
Ifølge prostitusjonsenhetens represen-
tanter har de vært i kontakt med ca. 100 
mennesker i prostitusjon og kunne derfor 
fungere som talerør for prostituerte. 
www.socialstyrelsen.se

DANMARK 

DANSKENE HAR FÅTT EGEN SEXARBEI-
DERORGANISASJON
Danske sexarbeidere har i samarbeid med 
gatejuristen Nanna Gottfredsen startet 
egen forening: SIO – Sexarbejdernes 
Interesseorganisasjon.  SIO. skal fungere 
som fagforening og talerør for sexarbei-
dere overfor medier, politikere og resten av 
offentligheten. 

www.sexarbejde.dk

UVITENDE PROSTITUERTE 
I følge danske pro-kriminaliseringsfemi-
nister vet ikke prostituerte at de tar skade 
av å selge seksuelle tjenester. Å selge sex 
er å sammenligne med å selge en nyre, og 
det tar man visstnok skade av. Dorit Otzen 
fra Reden trøster seg med at kvinnene bak 
den danske sexarbeider-organisasjonen 
kommer til å bli klokere med årene, og at de 
med tiden vil erkjenne at de har tatt skade 
av virksomheten.  

www.avisen.dk

NEDERLAND

MANGFOLD I RED LIGHT DISTRICT
Myndighetene i Amsterdam har kjøpt opp 
fl ere bordeller og coffi shops i Amsterdams 
Red Light District, og leier lokalene ut 
til annen næringsvirksomhet. Leiertaker 
forplikter seg til å ikke starte bordell eller 
coffi shop. Formålet er ifølge lokale myn-
digheter å bidra til mer mangfold i området, 
ikke å fjerne bordellene eller coffi shopene. 

www.aftenposten.no

KINA 

KONDOMER SKAL IKKE BRUKES SOM 
BEVIS PÅ PROSTITUSJON
Kinesiske myndigheter har vedtatt at 
kondomer ikke skal kunne brukes som 
bevis på at det har forekommet illegale 
sexaktiviteter. Årsaken er at kinesiske 
myndigheter ønsker å gjøre en innsats mot 
hivsmitten, og hoteller og offentlige steder 
skal nå pålegges å ha kondomer tilgjengelig 
plassert.  
news.xinhuanet.com

RUSSLAND 

TVANGSPROSTITUSJON
Offi serer tvinger unge russiske rekrutter 
til prostitusjon. Ifølge anonyme kilder ble 
soldatene mishandlet dersom de motsatte 
seg kravet om å tjene inn penger ved sex-
salg. Russiske myndigheter har beordret en 
gjennomgang av saken.
 www.gay.com

40 PROSENT FOR LEGALISERING AV 
PROSTITUSJON
I en russisk meningsmåling støtter 40 
prosent, i hovedsak menn, legalisering av 
prostitusjon. Litt mindre enn 50 prosent, i 
hovedsak kvinner, mener imidlertid at pro-
stitusjon krenker kvinner og bør forbys. 
www.swannet.org
  

CANADA

DNA-REGISTER FOR Å IDENTIFISERE DE 
DØDE
Canadiske myndigheter ønsker å føre et 
DNA-register over gateprostituerte. Regis-
teret skal gjøre det lettere å identifi sere 
døde personer. Årsaken er at 20 gatepro-
stituerte er blitt drept i løpet av de siste 
to tiårene.  
www.swannet.org

SEXKUNDER
Én av fi re kanadiske sexarbeidere er blitt 
spurt om seksuelle tjenester fra politiet. 
Kartleggingen omfattet 106 kvinnelige 
sexarbeidere, hvorav 43 var unge jenter. 
Ifølge respondentene har noen fått tilbud 
om å yte seksuelle tjenester for å unngå 
arrest, mens andre har opplevd ”tilbudet” 
som en del av en generell trakassering fra 
politiet. Kanadiske myndigheter mener 
det er  vanskelig for politiet å jobbe med 
prostituerte siden disse ofte er involvert 
i andre kriminelle handlinger i stedet for å 
bare være ofre.
www.swannet.org
 

TAIWAN

JUBILEUM 
Den taiwanske sexarbeider-organisasjonen 
Collective of Sex Workers and Supporters 
(COSWAS), feiret tiårsjubileum i 2007 med 

en fi lmfestival om sexarbeid. Organisasjo-
nen har jobbet for at myndighetene skal 
avkriminalisere taiwanske sexarbeidere og 
legalisere prostitusjon. I Taiwan kan sexar-
beidere straffes, men ikke deres kunder. 

www.taipeitimes.com

ENGLAND

SIKKERHETSKAMPANJE 
Den engelske organisasjonen The English 
Coalition of Prostitutes har i samarbeid 
med en rekke andre organisasjoner startet 
kampanjen ”Safety First” med krav om 
avkriminalisering av sexarbeid og sexar-
beidere, og at deportasjon av sexarbeidere 
som er for traffi cking må opphøre. 

www.allwomencount.net

KASAKHSTAN 

MYNDIGHETENE MOT SEXARBEIDERE
Myndighetene i Kasakhstan har gått hardt 
ut mot sexarbeidere. 17. desember arran-
gerte sexarbeiderene sammen med sosial-
arbeidere og andre allierte en markering i 
forbindelse med den internasjonale dagen 
mot vold mot sexarbeidere.  Ifølge SWAN, 
nettverket for sexarbeideres rettigheter 
i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia, 
har myndighetene både krevd å få utlevert 
navnene til sexarbeidere som mottar råd-
givning fra sosial- og helsetiltak, og truet 
med å frata tiltakene økonomisk støtte. 
 
www.swannet.org

MAKEDONIA

SEXARBEIDERE ORGANISERER SEG
En gruppe sexarbeidere fra Skopje har 
etablert organisasjonen STAR. Organisa-
sjonen skal fremme sexarbeideres ret-
tigheter, være et talerør for sexarbeidere 
i offentlige debatter og samarbeide med 
rettighetsorganisasjoner internasjonalt. 
Makedonske medier har offentliggjort 
navnene på initiativtakerne til tross for at 
de ble lovet anonymitet.  

www.swannet.org
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SLOVAKIA

DROP-IN SENTER FOR SEXARBEIDERE 
STENGT 
Drop-in-sentret Odyseus har på grunn av 
manglende tilskudd til drift vært nødt til 
å stenge. Odyseus har vært et møtested 
for sexarbeidere der de har hatt tilgang til 
kondomer og glidekrem. Drop-in-sentret 
har i tillegg sørget for helse- og juridisk 
rådgivning, språkundervisning og arrangert 
sosiale happeninger. Lokale myndigheter 
har nettopp innført et forbud mot offentlig 
prostitusjon og ønsker ikke å bidra med 
økonomisk støtte til sentret. Samtidig 
har internasjonale donorer stoppet sine 
bevilgninger.   

 www.swannet.org

INDIA

Organisert samarbeid mot seksuell stigma-
tisering og tabuer
Mannlige sexarbeidere i Calcutta har 

sammen med homser, lesber, biseksuelle 
og transseksuelle dannet foreningen An-
andam. Formålet med foreningen er å løfte 
disse gruppene ut av skyggen, bekjempe 
stigma og tabuer og fremme hiv-forebyg-
gende arbeid. Indias mannlige sexarbeidere 
kommer fra mellomsjiktet eller lavere 
sosiale lag av middelklassen, og jobber på 
massasjeinstitutt og i sentrumsgatene, 
og de tilbyr sine tjenester via Internett. 
Kundegruppen er både menn og kvinner, og 
spesielt sistnevnt er en voksende gruppe i 
det indiske sexmarkedet. I løpet av de siste 
fire årene har andelen kvinnelige kunder fra 
over- og middelklassen vokst kraftig. 

www.swannet.org

AUSTRALIA

STUDIER OG SEXARBEID
Opp mot 40 prosent av Melbournes kvinne-
lige sexarbeidere er studenter. Kvinnelige 
studenter benytter sexbransjen til å finan-
siere høyere utdannelse. Mange hevder at 
de ikke hadde hatt råd til utdannelse hvis 
de ikke hadde jobbet som sexarbeidere. 
Det er kombinasjonen dyr utdannelse, høye 
levekostnader i Melbourne og mangel på 

kapitalsterke foreldre, som gjør sexmarke-
det attraktivt.  

www.theage.com.au

ARGENTINA 

SEIER FOR TRANSSEKSUELLE SEXAR-
BEIDERE
Lokale myndigheter i Buenos Aires frafalt 
på bakgrunn av protester, planene om 
å rydde et område der transseksuelle 
sexarbeidere jobber. Foreningen for trans-
seksuelle, transvestitter og transkjønnede 
demonstrerte foran rådhuset og truet 
med å innta rådhusplassen som arbeids-
sted om de ble jagd fra sitt faste område. 
Foreningens støttespillere hevdet at 
myndighetenes krav var grunnlovstridig 
og en krenkelse av retten til å bli beskyt-
tet mot diskriminering, og ryddingen ville 
føre til økt stigmatisering og frata gruppen 
muligheten til å tjene til livets opphold.

www.swannet.org

sexhandel.no
www.sexhandel.no er et nettsted for informasjon og diskusjon  

om menneskehandel og prostitusjon. Vårt diskusjonsforum er åpent 
for alle, og Vi ønsker alle med erfaringer fra eller synspunkter på 

prostitusjonsfeltet Velkomne til debatt.

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 i 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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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!

NAdhEIm KvINNESENTER 

Ønsker å komme i kontakt med kvinner som strever 
med sine erfaringer fra prostitusjon.

Vi vet at noen har levd et hemmelig og ensomt liv 
og ikke har noen å snakke med.

Du kan være anonym i møte med oss.
Vi har taushetsplikt.

 
Nadheim kvinnesenter er drevet av kirkens bymisjon.

Tlf. 22 05 28 80 / 93 05 77 90 / e-post: firmapost.Nadheim@skbo.no
 

Et sosialt og helsefaglig hjelpetiltak for kvinner og menn med 
prostitusjonserfaringuansett  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 prostitu-sjons-
spørsmål til alle interesserte. 
 
Vi holder ogs kontakt med utenlandske fagmiljøer og 
hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjonen.
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: 90 06 35 58


