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Albertine takker
Helsedirektoratet for støtte
til utgivelse av dette nummeret

Albertine
Deltar på en alternativ måte
i debatten om prostitusjon og
kjønnsmarked, ved at aktørene
først og fremst kommer til orde.
Vi bidrar ved å beskrive en
virkelighet alle som har synspunkter på kjønnsmarkedet
bør kjenne til, med artikler,
innlegg, debatter og intervjuer.

Hvem var albertine?
Albertine er hovedpersonen i
Christian Kroghs roman fra
1886. Hun var en ung Kristianiajente som ble prostituert etter
å ha blitt forført av en politimann.
Boka var et angrep på den
offentlige prostitusjon, og ble
med sin åpenhjertige skildringer
stemplet som usedelig og
øyeblikkelig beslaglagt. Boka
vakte voldsomt oppstyr, og i
striden som fulgte, ble Krogh
idømt bot- og beslag leggelsen
ble opprettholdt.
I høyesterett holdt forfatteren
selv forsvarstalen, og den var et
forsvar for retten til ytringsfrihet
- noe som resulterte i ny rettssak
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Den 17. desember 2015 ble Galina
Sandeva funnet drept på Bispekaia i
Oslo. Det var et brutalt drap, fortalte
politiet, og mye tyder på at drapsmannen
i forkant hadde plukket ut sexarbeidere
som potensielle ofre for det han hevdet
var en nødvendig handling – han måtte
drepe. Sandevas kollegaer og venner
startet en egen leteaksjon og kontaktet
ikke politiet før de fant henne drept.
Den samme dagen som Sandeva ble
funnet drept formidlet Pro Sentret,
Nadheim, PION og MaritaWomen om
sexarbeidere på gaten som utsettes for
hatkriminalitet, sexarbeidere som ikke
anmelder ran, voldtekt fra kriminelle og
kunder fordi man da risikerer å få politiet
på døren med de følger det får, og om
politiets aksjoner som grenser til regelrett
trakassering av sexarbeidere. Spesielt
svarte kvinner har opplevd å bli målet for
politivirksomheten, og mener det ikke er
ønske om å etterforske vold eller avdekke
menneskehandel som er drivkraften i
politiets arbeid, men å få sendt kvinnene
ut av landet. Drapet bekrefter hjelpetiltakenes formidling av en bekymringsfull
utvikling med økning av vold og dårligere rettsvern for personer som selger sex.
Med unntak av Høyres Heidi Nordby
Lunde har drapet ikke bare blitt møtt
med øredøvende taushet fra politisk

hold, folkevalgte på Stortinget krever
i tillegg stadig mer forbud for å tekke
politiets etterspørsel. I praksis betyr det
at mens resten av Norge var opptatt av
drapet på Sandeva, var Ap, Senterpartiet
og Krf opptatt med å få stengt tilgangen
til online annonseportaler som de mener
er arnested for halliker og menneskehandlere. Forslaget om å pålegge
internettleverandører å ta jobben med å
sensurere tilgang for kunder, ble levert av
en samlet justiskomité, men ble nedstemt med henvisning til nettets frihet
og nødvendigheten for å ha kontakt og
være i dialog med selgersiden gjennom
oppsøkende onlinevirksomhet.

Det handler kanskje ikke så mye om
politisk ondskap eller dumskap, men
om konsekvenser av kriminalisering;
et komplekst og sammensatt sosialt
fenomen er nå redusert til et spørsmål
om ofre, gjerningspersoner og forbrytere,
og den politiske debatten drives mot
lovens effekt og ikke dens omkostninger.
Dette er gjenkjennbart fra den totalt
mislykkede narkotikakrigen, og man skal
som kjent heller ikke underslå inntrykket kriminalisering og straff gir når det
gjelder politisk handlekraft. På den andre
siden er den politiske terskelen høy for
å ta til orde for å fjerne straffelovens
bestemmelser uansett hvor galt det går.

Det er grunn til å spørre om hva som er
drivkraften i denne viljen til kriminalisering. Politikerne må enten være stumme,
blinde og døve eller totalt immune mot
empirisk basert kunnskap for å opprettholde forestillingen om at forbud mot
sexkjøp er en større suksess enn andre
forbudsmodeller. Straffelovens § 316
(§202) har hverken bidratt til å redusere
etterspørselen eller fått flere kyniske
kriminelle bak lås og slå, og i den grad
det er endringer i markedet, skyldes det
politiets bruk av utlendingsloven og ikke
kriminalitetsbekjempende innsats.

Men uansett er det styrende myndigheters ansvar å sørge for at internasjonal menneskerettighetsstandard gjelder
for alle i landet. Den politiske tausheten i
kjølvannet av drapet på Galina Sandeva
og andre fortellinger om vold, er derfor
høyst problematisk og signaliserer at
våre politiske folkevalgte mener at det er
helt akseptabelt at mennesker tilhørende
en marginalisert samfunnsgruppe har
dårligere rettsvern og ikke samme
beskyttelse av menneskerettigheter som
befolkningen forøvrig. Det er det som er
den nødvendige problemstillingen.
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FEMINIST MANIFESTO IN SUPPORT OF SEX WORKERS’ RIGHT

A

Feminist
manifesto
in support of

sex workers’

right
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By International Committee on the
Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE)

s the signatories of this manifesto,
we express our support for sex
workers’ self-determination and
the recognition of sex work as
work. With women’s rights, reproductive
rights and gender equality threatened
across Europe and Central-Asia, we are
in solidarity with sex workers, who face
myriad forms of violence: from structural and institutional to physical and
interpersonal. In order to address the
systematic oppression sex workers face,
we ask all feminists to concentrate their
resources on including and amplifying
sex workers’ voices in the movement and
to stop promoting legal frameworks that
have been shown to be detrimental to
sex workers’ rights.
We call for a feminist movement that situates gender injustice within patriarchal,
capitalist, white supremacist societies,
and is inclusive of trans people and sex
workers. Our criminal justice systems
are oppressive, and therefore we do not
see increased policing, prosecution, and
imprisonment as the primary solution to violence against women, trans
people and gender inequality. Instead,
we believe in community interventions,
long-term organising and mobilisation
against the complexity of violence
against women and trans people, including economic inequalities, and the lack
of accessible social security nets and
services.

1

We acknowledge sex workers’ as experts
in their own lives and needs. Feminism,
as it has always done in the past, has to
support women’s agency and self-determination over their work and their bodies.
Sex workers should be no exceptions.

2

We respect sex workers’ decision to
engage in sex work. As feminists, we
reject misogynist statements according
to which sex workers “sell their bodies”
or “sell themselves”: to suggest that sex
entails giving away or losing part of yourself
is profoundly anti-feminist. Women are not
diminished by sex. We further reject any
analysis which holds that sex workers contribute to the ‘commodification of women, sex
or intimacy’. We will not blame sex workers
for causing harm to other women but patriarchy and other oppressive systems.

4

3

We affirm sex workers’ ability to claim
consent. To state that it is impossible
to consent within sex work takes away
from sex workers the ability to name
their own boundaries, and the ability to
speak out against violence. To propagate the
idea that clients “buy” sex workers’ bodies
or consent – and as such can do what they
want to a sex worker – has dangerous real life
consequences for sex workers. Furthermore,
by positing all sex work as a form of violence,
such ideas can lead to a crackdown on sex
work in the name of tackling violence – even
though crackdowns on sex work actually
increase sex workers’ vulnerability to violence.

4

We advocate for measures that provide
real help and support to victims of
trafficking, with full respect for the
protection of their human and labour
rights. As such, we denounce the conflation
of migration, sex work and trafficking. As a
result of this conflation, migrant sex workers
are particularly targeted by police harassment and raids, detention and deportation,
and are pushed into clandestine working
environments where they are more vulnerable to violence and exploitation.

5

We fight to eliminate all forms of
violence against sex workers. Sex work
is not a form of sexual violence but
sex workers are especially vulnerable
to sexual and intimate partner violence due
to criminalisation and often intersecting
oppressions such as sexism, whorephobia,
homophobia and transphobia, racism and
classism. Oppression and criminalisation
make sex workers vulnerable to violence
from individuals, social services, the police,
immigration officials, and the judiciary.
Regarding sex work as inherently violent
and sex workers’ consent as invalid serves to
normalise violence against them.

6

We work every day to end misogyny in
all spheres of life. Misogyny, however, is
not the cause of sex work, but arises as
a response to women’s acts and choices,
whether that is wearing make-up, having an
abortion, or selling sex. We name misogynist
sentiments and acts as the problem, and
reject calls to change or eliminate behaviours that ‘provoke’ misogyny. To attempt
to eliminate sex work on the grounds that
it supposedly provokes misogyny is to agree
with those who state that some women’s
actions – such as selling sex – are intrinsically
deserving of misogyny.
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We respect migrants’ rights. Migrant
women face limited access to work and
often little or no access to social security.
Some of those seeking refuge sell sexual
services out of very limited options to earn
their living. The criminalisation of clients,
and other forms of sex work criminalisation
put migrant sex workers under a constant
threat of police violence, arrest, and deportation, denying their right to access to justice
and redress. The criminalisation of clients
removes their income, while offering them no
alternatives for survival.

8

We support LGBT rights. Rejection
of LGBT people from their family,
obstacles to education and employment in a cissexist and heteronormative social structures often result sex work
being one of the very few economic and
employment opportunities for LGBT people,
especially trans women. Anti sex work laws
do not benefit LGB and trans people as they
don’t address these complex facets of social
marginalisation. This is particularly the case
for trans women, as laws that criminalise sex
work are particularly used to profile and persecute this group, regardless of whether the
person in question is even a sex worker.

9

We call for full decriminalisation of sex
work. There is strong evidence that the
Swedish model and all other forms of
sex work criminalisation harm sex workers. The Swedish model pushes them into
poverty, reduces their power in negotiations
with clients, criminalises them for working
together for safety, evicts and deports them.
By enabling sex workers to organise as workers, decriminalisation decreases sex workers’
vulnerability to exploitative labour practices
and violence.

10

We speak up against women’s
increasing precarisation in labour.
Historically in Western societies
under capitalism and patriarchy,
women’s work (domestic work, care work, sex
work, emotional labour) considered “feminine” have been undervalued, underpaid, or
completely rendered invisible and unwaged.
Women globally, including sex workers, have
jobs that are less well paid and more insecure:
they work under exploitative conditions –
from criminalised, seasonal or temporary
employment to home work, flexi and tempwork, to subcontracting, working as freelancers, or as self-employed persons. Sex work
has similarities to other types of care work, in
that it is mainly associated with women, and
often migrant women or women of colour.
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Care workers, like sex workers, often do not
enjoy the same labour rights as workers in
jobs associated with men. Advocating for sex
workers’ rights therefore has to emphasise
their labour rights and needs to address precarious working conditions and exploitation
in the sex industry, and advocate for legal
frameworks that give power to sex workers as
workers.

11

We demand the inclusion of sex
workers in the feminist movement.
Their inclusion brings invaluable
insights, energy, diversity and experience of mobilisation to our movement and
challenges our assumptions about gender,
class and race. Sex workers were some of the
world’s first feminists, and our community is
diminished without them.

5
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ERIGERTE PENISER OG PIGGTRÅD

Amnesty International vedtak
om at sexarbeidere skal beskyttes av
menneskerettighetslover har satt det
radikalfeministiske sinnet i kok.

ERIGERTE
PENISER &

PIGGTRÅD

AV ASTRID RENLAND
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En høstdag i slutten av oktober
kunne de som passerte Amnesty
Internasjonal Norge sitt kontor i
Grensen, Oslo, se et merkelig opptog
av kvinner og menn som bar bannere
med Amnestys logo, men det tradisjonelle lyset omsvøpt i piggtråd var
nå byttet ut med en erigert penis.
Det var kvinnebevegelsens og andre
politiske aktivisters protest mot at
Amnesty har meddelt at de mener at
prostitusjon må avkriminaliseres.
Det skapte furore da Amnesty
International på sitt 32. rådsmøte den
11. august i år annonserte at organisasjonen hadde fattet en resolusjon
om å jobbe for avkriminalisering av
sexarbeid. Bakgrunnen for resolusjonen var å sikre at sexarbeidere, i
likhet med befolkningen for øvrig,
beskyttes av menneskerettighetene.
Amnesty Internationals egne studier
av ulike land og kontrollregimer så vel
som andre studier viser at både lovverk og håndhevelsene av lovbestemmelsene fører til at sexarbeidere
både som enkeltindivider og gruppe
utsettes for menneskerettighetsbrudd.
Furoren oppsto lenge før rådsmøtet,
takket være lekkasje av det interne
dokumentet hvor utkast til vedtak
og retningslinjer var formulert. Det
var først og fremst radikalfeminister
både på internasjonalt og nasjonalt nivå som skrek opp og hevdet at
Amnesty dyrker bordelleiere, menneskehandlere, kunder (les: menn som
kjøper sex) og at organisasjonen er
kuppet av halliker og prostitusjonsprofitører.

BREVET

Den amerikanskbaserte radikalfeministiske paraplyorganisasjonen
Coalition against Trafficking in
Women (CATW) publiserte et åpent
brev til Amnesty International (AI)
som var signert av internasjonale
menneskerettighetsgrupper, kvinnegrupper, trosorganisasjoner og enkelt
personer, deriblant Hollywoodstjernene Lena Dunham, Kate
Winslet og Meryl Streep. Alle undertegnede deler ifølge CATW bekymringen for AIs avkriminalisering av
halliker, kunder og bordelleiere. I
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brevet kritiserer CATW AI for å ha
lyttet til internasjonale helseorganisasjoner som UNAIDS som bare ser
sexarbeid med HIV/AIDS-briller,
og derfor ikke er i stand til å se at
“Defending the health and human
rights of women is significantly more
complex than the single aim of protecting individuals from HIV/AIDS,
however critical.”
Her hjemme har kvinnebevegelsen
gått hardt ut både i forkant og etterkant av rådsmøtet, der det ble flertall
for forslaget om å jobbe for avkriminalisering. Journalist og medforfatter
til boken F-ordet: 150 grunner til å
være feminist, Madeleine Schultz,
reagerer på at grunnlaget for resolusjonen, om at kriminalisering gjør
livet til prostituerte farligere, skriver
Vårt Land (13. august 2015). Schultz
uttaler til avisen at AI henter argumentasjonen fra rapporter fra
Verdens Helseorganisasjon. «Det
er rapporter som har blitt kritisert,
blant annet av organisasjoner som
jobber med menneskehandelofre
i sexindustrien», sier Schultz, og
mener at AI velger å ta hensyn til
et lite mindretall frivillige på bekostning av de mange ufrivillige i prostitusjon. «Luksusprostitusjon er ikke
en stor del av den internasjonale
sexindustrien», sier Schultz. Hun får
støtte fra Ane Stø fra Kvinnegruppa
Ottar, som i samme artikkel uttaler
at AI prioriterer luksusprostituerte.
Andre fra kvinnebevegelsen mener
at AI både støtter og er kuppet av
bordelleiere, halliker og kunder. Asta
B. Håland fra Kvinnegruppa Ottar
skriver i et innlegg i Aftenbladet (24.
august 2015):

Amnesty vil altså avkriminalisere bordeller, horekunder og halliker. Det er ikke
et arbeidsuhell. Prostitusjonslobbyen,
som ofte består av kjente halliker og
andre profitører, har arbeidet for formålet
i flere år innenfor organisasjonen, og de
har fått støtte av mektige bidragsytere, så
som mangemilliardæren George Soros, en
kjent forkjemper for menneskesalg, og en
viktig økonomisk støttespiller for AI.

Håland anbefaler alle å melde
seg ut av AI. Det samme gjorde
Kvinnefronten, som i anledningen
omarbeidet norske Amnestys kampanje for LHBT-rettigheter «Å elske
er en menneskerettighet» ved å sette
kryss over «elske» og selv skrive inn
«kjøpe sex», slik at teksten som går
på tvers over LHBT-sløyfen i regnbuens farger formidler at «[å] kjøpe
sex er en menneskerett». I tillegg har
Kvinnefronten tilføyd undertekst som
formidler at «Amnesty støtter sexindustrien» og «Amnesty jobber ikke
lenger for alle menneskers rett til
voldsfrie liv», og oppfordrer til «Meld
deg ut nå».

“Defending the health and
human rights of women is
significantly more complex
than the single aim of
protecting individuals from
HIV/AIDS, however critical.”
Det er ikke første gang kvinnebevegelsens aktører oppfordrer til sanksjonering av AI fordi organisasjonen
ikke følger ønsket politikk. Da norske
Amnesty tildelte en nyopprettet menneskerettighetspris til Pro Sentrets
leder Liv Jessen i 2004 for hennes
«utrettelige arbeid for kvinner i prostitusjon i over 20 år» (Ny Tid, 6.
oktober 2004), førte det til at flere
av kvinnebevegelsen aktivister brøt
samarbeidet med organisasjonen.
«Liv Jessen mener at det går et skille
mellom tvungen og frivillig prostitusjon, og er mot kriminalisering av
horekunder. Ved å gi henne prisen
har Amnesty gjort seg til mikrofonstativ for disse synspunktene. Vi kan
ikke samarbeide med dem igjen før
de klart sier at all prostitusjon er
vold mot kvinner», uttalte Mariann
Fossum i Hordaland SV til Ny Tid.
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“In the past 30 years, UNAIDS has
gathered evidence that clearly illustrates the
human rights violations faced by sex
workers, ranging from physical violence to
the denial of health services”

MOTSTEMMER

CATWs brev og underskriftsliste ble
møtt med en motaksjon i form av
støttebrev fra både enkeltstående sexarbeiderorganisasjoner og nettverksorganisasjoner som blant annet
Empower Foundation i Thailand,
Rose Alliance i Sverige, African Sex
Worker’s Alliance, ASWA og Asia
Pacific Network of Sex Workers,
APNSW. Nettverksorganisasjonene
Global Network for Sex Worker’s
Project, NSWP og International
Committee on the Rights of Sex
Workers in Europa, ICRSE, formulerte underskriftskampanjer som ble
distribuert i mange land blant annet
i Norge, der både forskere, advokater
og samfunnsdebatører undertegnet.
Både internasjonale organisasjoner
og migrasjons- og prostitusjonsforskere formidlet offentlig støtte til AI.
I et åpent brev gir UNAIDS leder
Michel Sidibé sin fulle støtte til AI og
berømmer menneskerettighetsorganisasjonens forarbeid og tilnærming til
resolusjonen. Sidibé skriver:

In the past 30 years, UNAIDS has
gathered evidence that clearly illustrates
the human rights violations faced by sex
workers, ranging from physical violence
to the denial of health services. Across

8

the world, these rights violations are
making sex workers more vulnerable to
HIV and worsening the impact of the
epidemic among this population. (…)
We will not be able to end the AIDS
epidemic and transform our societies as
long as violence and violations remain.
Støtten kom også fra akademisk hold.
Sosiolog og kjønnsforsker Elizabeth
Bernstein skriver sammen med 20
andre internasjonale akademikere
innenfor kjønn, prostitusjon og
migrasjonsforskning at basert på
egen og andres empirisk baserte
kunnskap, støtter de AIs forslag om å
avkriminalisere sexarbeid. Forskerne
går imot påstanden om at Sveriges
lovgivningsmodell gir bedre beskyttelse enn andre kontrollregimer, og
minner AI på at organisasjonen har
stått i lignende stormer tidligere –
som kampen om fri abort og LHBTpersoners rettigheter

FANDEN OG
BIBELEN

På Amnestys rådsmøte i Dublin deltok 400 delegater fra 70 land for å diskutere forslaget om å avkriminalisere
alle sider ved samtykkende sexarbeid.
Dokumentet «Draft policy on state
obligations to respect, protect and
fulfill the human rights of sex work-

ers» formidler bakgrunnen for AIs
stillingtagen, utdrag fra AI-studier av
ulike kontrollregimer samt retningslinjer for statlig reguleringspolitikk.
Vedtaket baserer seg på et grundig
arbeid som har pågått i over to år og
innebefatter diskusjoner i en internt
nedsatt arbeidsgruppe, konsultasjon
med menneskerettighetsforkjempere
og organisasjoner, og sist, men ikke
minst, AIs studie av fire ulike kontrollregimer: Norge, Hong Kong,
Argentina og Papua New Guinea.

mennesker som jobber i sexarbeid.
I en uttalelse i forbindelse med lekkasjen av dokumentet, skriver AI at
det er den gjennomgående diskrimineringen og undertrykkingen av sexarbeidere som er utgangspunktet for
forslaget det nå skal stemmes over.

Dokumentet starter med en anmodning om at det internasjonale styret
vedtar en politikk som søker å oppnå
høyest mulig beskyttelse av menneskerettigheter for sexarbeidere gjennom
tiltak som inkluderer avkriminalisering av sexarbeid. I dokumentet klargjøres det at forslaget ikke berører
AIs standpunkt når det gjelder forbud mot menneskehandel, forbud
mot mindreårige i prostitusjon eller
andre former for utnyttelse av sexarbeidere. Oppmerksomheten er
rettet mot hvilke grupper som er mest
utsatt, hvordan forbudet i seg selv
krenker retten til selvbestemmelse, og
hvordan håndhevelse av lovbestemmelser i de fire kontrollregimene som
har vært undersøkt medfører diskriminering, overgrep, krenkelse av menneskerettighetslover og manglende
personvern og rettsbeskyttelse for

The violations that sex workers can be
exposed to include physical and sexual
violence, arbitrary arrest and detention,
extortion and harassment, human trafficking, forced HIV testing and medical
interventions. They can also be excluded
from health care and housing services
and other social and legal protection.

Sex workers are one of the most marginalised groups in the world so it is
important that we understand how, as
Amnesty International, we can work to
support their human rights.

This is a divisive, sensitive and complex issue and it is important that we
get it right. That is why we have been
working for the last two years to develop
a proposed policy to protect the human
rights of sex workers based on solid
research and consultation with stakeholders. (Explaining our draft policy on
sex work.)

AI vil altså jobbe for å endre lovverk,
lovhåndhevelse og politisk tilnærming
som diskriminerer sexarbeidere og
krenker deres menneskerettigheter,
og for å endre samfunnsmessige og
strukturelle forhold som bidrar til
ytterligere marginalisering av enkelte
grupper. Det formidles at AI ikke
motsetter seg at stater regulerer sexarbeid, men at reguleringen må skje i
henhold til internasjonale menneskerettighetslover. Det vises til at
interseksjonell diskriminering og
undertrykking rammer særlig sexarbeidere fra urbefolkninger, etniske
minoriteter og migranter hardt. Det
samme gjelder seksuelle minoriteter
som transpersoner og menn som selger sex til menn. AI skal derfor jobbe
for at stater skal sikre alle borgere
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Dokumentet er utelukkende
rettet mot selgersiden, og skal leses
med enorm vrangvilje – som fanden
leser Bibelen – for å bli tolket dit hen
at AI jobber for sexindustrien.
Med kriminalisering forsterkes
stigma, marginalisering og diskriminering, og i undersøkelsene AI
har gjort, formidler sexarbeidere
at lovhåndhevelsen nesten utelukkende retter seg mot selgersiden og
at problemene er vel så mye knyttet
til omgivelsene og myndighetspersoner som ansatte i helsevesenet og

politi. Sexarbeidere i Hong Kong og
Port Moresby, Papua New Guinea,
forteller om omfattende erfaringer
med vold, voldtekt og utpressing fra
politiet. Sexarbeidere i Buenos Aires
i Argentina forteller om diskriminering i helsevesenet og politiarbeid
som medfører vilkårlige arrestasjoner,
bøtelegging, utkastelse fra leiligheter
og jaging. Transpersoner er spesielt
utsatt. Eksemplene fra AIs studier viser
at selv om det er variasjoner mellom
lovbestemmelsene og lovhåndhevelsen
i de fire kontrollregimene menneskerettighetsorganisasjonen har fordypet
seg i, er det et gjennomgående problem at det er sexarbeiderne som
opplever diskriminering og rettighetsbrudd på kroppen. Det gjelder også
Norge, på tross av at lovbestemmelsene
retter seg mot kunder, hallikvirksomhet og menneskehandel. Sexarbeidere
i Norge rapporterer til AI om trakassering fra omgivelsene og rettsløse
tilstander. Det fortelles om vilkårlig
behandling fra politiet, bøtelegging,
utkastelser fra leilighet og hotell, dårlig
rettsbeskyttelse, rasistiske uttalelser
og manglende tillit til politiet.
Sexarbeidere forteller om underrapportering av fysisk og seksuell vold
for å holde seg unna «politiradaren»
og unngå utkastelse fra bolig. Politiet
rapporterer som kjent til utleier om
mulig sexsalg, og gjør det samtidig
klart at om ikke leieforholdet
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opphører, vil personen bli siktet for
hallikvirksomhet. Resultatet er ofte
utkastelse på dagen.

POLITIKK

Vedtaket om å jobbe for avkriminalisering av sexarbeid er ikke særskilt
kontroversielt og betyr, som blant
andre Melissa Gira Grant (The
Nation 6. august 2015) peker på, at
menneskerettighetsorganisasjonen
formulerer en politikk i samsvar
med Verdens Helseorganisasjon,
UNAIDS, Human Right Watch,
Open Society Foundation, The
Lancet, Global Commission on HIV
and the Law, Global Alliance against
Traffic in Women, GAATW og en
rekke andre internasjonale råd og
organer som jobber med kjønnslikestilling, migrasjon, helse og rettigheter.
Resolusjonen er selvfølgelig en viktig
symbolsk støtte til sexarbeiderorganisasjoner og rettighetsaktivister som
kjemper for å reformere prostitusjonspolitikken, og tilsvarende symbolskt
nederlag for radikalfeminister og
andre abolisjonister som jobber for
å opprettholde en strafferettslig regulering av markedet. Men AIs forslag om avkriminalisering er ikke et
bidrag til en meningskamp om hva
man skal mene om sexarbeid, det er
et konkret og viktig virkemiddel for å
sikre en særdeles utsatt gruppe i samfunnet beskyttelse under de samme
rettighetene befolkningen for øvrig
har.
Det er derfor både interessant og
forstemmende å se at radikalfeminister både på nasjonalt og internasjonalt nivå mener at kriminalisering
av sexarbeid er en så viktig sak for
kampen mot vold mot kvinner at
det overskygger behovet å sikre samfunnsmessig marginaliserte kvinner
(og menn og transpersoner) rett til
helse og rettsbeskyttelse – «however
critical», som CATW formulerer
sexarbeideres risiko for vold og HIVsmitte. Det er noe lutheransk over
denne forståelsen, men der «horen»
tidligere sto imellom og var et hinder
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for den enkeltes overgivelse til Gud,
står hun i dag for det radikalfeministiske perspektivet mellom staten og
kvinners ultimate frigjøring fra vold
og undertrykkelse. En kvinnevennlig stat kriminaliserer kommersiell
sex, og i den sammenhengen har
den svenske modellen som forbyr
kjøp, men ikke salg, svinget seg opp
som en feministisk lovbestemmelse
og fantastisk løsning. Spørsmålet er
om forbud mot sexarbeid påvirker
likestilling og omfanget av vold mot
kvinner. Sverige har blant annet på
bakgrunn av forbudet mot sexkjøp
lansert nasjonen som det mest likestilte landet i verden. Det er både en
norm og en myte, sier den svenske
mannsforskeren Lucas Gottzén til
forskning.no (8. august 2012) som har
intervjuet menn som går i terapi for
vold mot kvinner. Ifølge Gottzén er

“Sex workers are one of the
most marginalised groups in
the world so it is important
that we understand how, as
Amnesty International, we can
work to support their human
rights”
de fleste av personene i behandling
vanlige arbeider- og middelklassemenn fra majoritetskulturen, men
for å opprettholde likestillingsmyten,
unngår man å se det som et allment
problem, og mishandling kobles til
etniske og kulturelle forhold blant
minoritetsgrupper og patologiseres
når det gjelder majoritetsgruppen.
Det man imidlertid har ganske solide
empiriske kunnskap for å hevde, er at
sexarbeidere har økt risiko for HIVsmitte og at risikoen for smitte har
sammenheng med regulering av sexarbeid.
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Det internasjonalt anerkjente tidsskriftet The Lancet publiserte i juli
2014 et nummer om HIV og sexarbeid som viser at det i mange land
er en epidemisk smitte av HIV blant
personer som selger sex – og at smitterisikoen er uløselig knyttet til repressiv regulering og kriminalisering som
øker stigma og sexarbeideres utsatthet for vold, samtidig som forbud og
lovhåndhevelse skaper hindre for å
jobbe i tryggere omgivelser. – For å
møte HIV-smitten blant sexarbeidere
er det nødvendig med vedvarende
samfunnsengasjement, styrking av
sexarbeidermiljøer, utstrakt forskning,
politisk vilje, strukturelle og politiske
reformer og etablering av innovative
programmer, skriver The Lancet på
lederplass, og peker videre på at det
må skje på globalt nivå og inkludere
alle sexarbeidermiljøer.
I det radikalfeministiske perspektivet
er skadereduksjonstiltak det samme
som tilrettelegging for prostitusjon.
Kvinnefronten og Kvinnegruppa
Ottar har med støtte fra stortingspolitikere som Marianne Marthinsen,
Marit Nybakk, Anette Trettebergstuen
og Jette F. Christensen gjentatte
ganger tatt til orde for å fjerne Pro
Sentret. I innlegget «Derfor bør Pro
Sentret legges ned» (Aftenposten

24. februar 2012), skriver leder av
Kvinnegruppa Ottar i Oslo, Marielle
Leraand:

Forbud mot kjøp av seksuelle tjenester,
holdningskampanjer rettet mot menn og
et velfungerende hjelpeapparat er viktige
elementer i å bekjempe handelen med
kvinner. Men fordi store deler av de
offentlige midlene til hjelpetiltak for
prostituerte er bundet opp i Pro Sentret,
mangler Norge i dag gode hjelpetiltak
som har som målsetting å få kvinner (og
menn) ut av prostitusjon. Pro Sentrets
holdning er at prostitusjon kan være
et akseptabelt yrke, og at te, kondomer
og glidemiddel er det som skal til for å
hjelpe folk på veien.
Støtten finner radikalfeministene
i Sverige, som har stått imot og
slått ned på et hvert tilløp til skadereduksjonsarbeid ikke bare i prostitusjonsfeltet, men også innenfor
rusomsorgen. Alt fra kondomer og
glid til rent injiseringsutstyr for stoffbrukere er bannlyst i arbeidet med
disse gruppene. Som Anne Skarhed,
forfatter og leder av evalueringen av
sexkjøpsloven som kom i 2010, sa til
internasjonale journalister som var
opptatt av svenskenes oppsummering

av lovverket: I Sverige driver vi ikke
med skadereduksjon. Basta! Kvinner
som selger sex må ta til takke med
exit-tilbud og terapi, eller seile sin
egen sjø. Prostitusjonsenheten i
Malmö er et hederlig unntak, men de
er da også til stadighet i konflikt med
sentrale myndigheter for sitt brudd
på den nasjonale konsensusen om at i
Sverige er det nulltoleransen som rår.
Problemet er at dette ikke bare er idealer, men realiteter, og det er vanskelig
å finne andre områder personer tilhørende samfunnsmessig privilegerte
grupper kan gå så hardt ut mot samfunnsmessige marginaliserte grupper
uten at det hadde vakt mer oppsikt
enn det man erfarer i prostitusjonsdebatten. Selv de mest hardbarkede
fundamentalistene for narkotikafrie
samfunn tør ikke ta til orde for nedleggelse av sprøyteutdeling, og også i
Sverige er man på glid når det gjelder
tilgangen til sterilt injiseringsutstyr.

RETORIKK

Påstanden om at sexarbeideres
stemme ikke gjelder fordi de egentlig
taler halliker og sexindustriens sak
(et syn både CATW, Kvinnefronten
og Kvinnegruppa Ottar gjør seg til
talspersoner for), er i verste fall bruk
av hersketeknikk og i beste fall et
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uttrykk for dårlig historiekunnskap.
Sexarbeiderbevegelsen er ikke iscenesatt av sexindustriens profitører. Tvert
om vokste bevegelsen fram i samme
tid som den moderne kvinnebevegelsen, LHBT-bevegelsen og det
generelle radikale opprøret på slutten
av 1960- og begynnelsen av 1970tallet. Den første sexarbeiderorganisasjonen COYOTE (Call Off Your Old
Tired Ethic) ble etablert i California i
1973 og sprang ifølge grunnleggeren
Margo St. James ut av kvinnegruppa WHO, som sto for Whores,
Housewifes and Others, der sistnevnte
var lesbiske kvinner. To år senere, 2.
juni 1975, okkuperte franske sexarbeidere Saint-Nizier-kirken i Lyon i
protest mot repressiv lovgivning, vold
og overgrep fra omgivelsene, politiet
og kunder og manglende rettsbeskyttelse fra staten. Nyheten om okkupasjonen spredde seg over hele landet og
over til England. Den ble støttet av
franske og engelske feminister så vel
som av politikere og fagforeninger.
Etter en uke ble okkupantene fjernet under voldelige politiaksjoner,
men hendelsen har i ettertid blitt
stående som et symbol på sexarbeidernes kamp for rettigheter, og 2.
juni markeres som den internasjonale

horedagen. Sexarbeidere og sexarbeiderorganisasjoner ble tatt ytterligere
inn i varmen da HIV-epidemien
åpnet for skadereduksjonstenkning
og tiltak med vekt på likemannsarbeid. Det at Helsedirektoratet
ansatte kvinnelige sexarbeidere for å
jobbe aktivt HIV-forebyggende innenfor egne miljøer, var uten tvil en
viktig drahjelp for etablering av PION
(Prostituertes Interesseorganisasjon).
Det er ikke vestlige luksusprostituerte
som går i bresjen; tvert imot er de
største og mest politiske organisasjonene å finne i det som regnes som
middels- og lavinntektsland som for
eksempel India, der sterke sexarbeiderorganisasjoner kjemper en politisk
kamp for å få arbeidsrettigheter.
Man må også anta at påstanden om
at alt fra Amnesty International til
Verdens Helseorganisasjon er kuppet
av halliker og sexindustrien er skyttergravsretorikk – enten er man med,
eller så er man imot. Men samtidig kan man jo lure på om det er en
gjengs holdning blant pro-kriminaliseringsaktivister som står sterkt på
venstresiden både i Norge, Norden og
Nord-Europa. Og hadde for eksempel
den innvandrerkritiske organisasjonen

Human Rights Service sluppet ifra
det om de hevdet at FNs flyktningråd
var kuppet av kriminelle menneskesmuglere?

STRAFF

Den politiske kvinnebevegelsen har
brukt mye tid på å få prostitusjon
definert som vold mot kvinner,
skriver Asta B. Håland i en kronikk i
Klassekampen (17. august 2015) som
en kommentar til AIs vedtak om å
jobbe for avkriminalisering. Koblingen
mellom prostitusjon, menneskehandel,
migrasjon og organisert kriminalitet
som kom med og i kjølvannet av
FN-konvensjonen mot transnasjonal
organisert kriminalitet i 2000 og dens
tilleggsprotokoll mot menneskehandel,
har uten tvil bidratt til å styrke
radikalfeministenes politiske posisjon.
Elizabeth Bernstein siterer i artikkelen
“Militarized Humanitarianism Meets
Carceral Feminism: The Politics of
Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns”
(Journal of Women in Culture and
Society Vol. 36, no. 1, 2010), professor Donna fra The National Review
online (2006):

“This is a divisive, sensitive and
complex issue and it is important that
we get it right”
12
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I’ve spent about 17 years working on this
issue – most of that time I was on the
losing side, as those who supported “sex
worker” rights won almost every political battle … Those were the depressing
years … Now the truth about prostitution/sex trafficking is emerging and
agencies are responding as never before.
I think more pimps and traffickers have
been arrested in the last year than in the
whole previous decade.
Palermo-protokollen – den internasjonale kampen mot menneskehandel
– ble formulert av USAs Trafficking
Victim Protection Act of 2000 (TVPA)
og Bush-administrasjonens adoptering
av radikalfeministisk offer- og utnyttelsesretorikk i kampen mot terror og organisert kriminalitet. Det
internasjonale arbeidet overvåkes av
amerikanske myndigheter i den årlige
Trafficking in Persons Report, og det
deles ut ros og ris til staters innsats
eller mangel på sådan – sistnevnte i
form av økonomiske sanksjoner mot
land som ikke fyller USAs krav til
minstestandard som TVPA har satt.
Minstestandarden er å forebygge, bekjempe og beskytte kvinner mot utnyttelse i prostitusjon. I praksis betyr det
at man har en abolisjonistisk tilnærming til prostitusjon, og radikalfeministene har promotert forbud mot kjøp
som den beste modellen fordi den
kriminaliserer kjøpere og beskytter
ofre.

I Norge ble kriminalisering av etterspørselssiden begrunnet med behovet
for å forebygge menneskehandel,
bekjempe organisert kriminalitet og
beskytte kvinnelige migranter mot
utnyttelse i prostitusjon. I realiteten
rommer den politiske tilnærmingen
et mangfold av internasjonale og nasjonale diskurser og interesser, med det
resultat at kvinner i den migrasjonsrelaterte prostitusjonen i dag befinner
seg i sentrum for kriminalitets- og
innvandringskontroll som blant annet
professor May-Len Skilbrei har pekt
på. Bildet av kvinnelige migranter

“We will not be able
to end the AIDS
epidemic and transform our societies as
long as violence and
violations remain.”
som uskyldige og intetanende ofre for
kyniske kriminelle og utnyttelse i prostitusjon passer, som mange har pekt
på, dårlig for de fleste kvinnelige sexarbeidere. I praksis – og det gjelder ikke
bare Norge – er, offerrollen til tross, tiltak mot menneskehandel og prostitusjon rettet mot personer som selger sex,
og brukes som et middel for å kontrollere uønsket migrasjon og prostitusjon.

Amnesty International er, som Håland
skriver i Klassekampen, på kollisjonskurs med kvinnebevegelsen, og som
nevnt ovenfor gjelder det flere internasjonale helse– og rettighetsorganisasjoner og råd. Men det kan være
vel så interessant å se på hvem kvinnebevegelsen allierer seg med, som
blant andre Elizabeth Bernstein gjør.
Radikalfeminismens strafferettslige
orientering betegner Bernstein som
en utvikling mot «innesperringsfeminisme» (“carceral feminism”), det vil
si at likestilling og kjønnsrettferdighet
i stadig større grad har blitt et tema
for strafferettslig regulering. Bernstein
problematiserer hvordan anti-menneskehandel og prostitusjonspolitikken
har skapt allianse mellom radikalfeminister og kristenkonservative grupper
som har gått i tospann med statspolitikk som møter global mobilitet og
samfunnsmessige utfordringer knyttet
til det, med strafferettslig kontroll.
I dette perspektivet kan AIs vedtak
forstås som et uttrykk for allianse
med sexarbeidere som kjemper mot
en stadig mer repressiv prostitusjonspolitikk som rammer dem selv og
de meste marginaliserte gruppene av
sexarbeidere hardest. .

Artikkelen er en lett redigert utgave av
“Kampen om loven” som er publisert
i Sosiologisk tidsskrift, årgang
24/nr. 1-2016
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HIV-FOREBYGGING I RUSSLAND
AV: Aadne Aasland, NIBR

Den russiske regjeringen har
bebudet at en helhetlig plan
for hiv-forebygging skal bli
utarbeidet i løpet av 2016.
I en tid med nedskjæringer
på helse- og sosialbudsjettene
trapper regjeringen også opp
finansieringen av hiv-innsatsen. Så lenge myndighetene
motarbeider nødvendige skadereduserende tiltak, blir det
imidlertid vanskelig å snu
den negative trenden.
Selv om andelen som smittes av hiv gjennom seksuell kontakt har økt, skjer fortsatt størstedelen av smitteoverføringen i
Russland blant injiserende stoffbrukere.
Trenden de siste årene har vært en økning
i registrert antall nysmittede med omlag
10 prosent hvert år. Det er nå mer enn
én million registrerte hiv-smittede i landet
og store mørketall. Lederen for det føderale AIDS-senteret, Vadim Pokrovskij,
har lenge advart om utviklingen. Han
vurderer det som sannsynlig at omkring
3 millioner russere kan være smittet om
4-5 år. Sentrale myndigheter, inkludert
helseministeriet, har imidlertid ikke satt
inn den innsatsen som skal til for å hindre
denne negative utviklingen.
Metadon og annen substitusjonsbehandling er forbudt i Russland. Andre
skadereduserende tiltak, som sprøytebytteprogrammer, blir heller ikke finan14

siert av føderale myndigheter. I noen
regioner blir slike tiltak fortsatt utført,
men i liten målestokk og med veldig lav
dekningsgrad. Den rådende ideologien er
konservativ med vekt på patriotisme og
familieverdier, og den russisk-ortodokse
kirken og foreldregrupper stritter imot
tidlig og liberal seksualundervisning i
skolen. Lovene som skal forhindre at
barn blir utsatt for såkalt «homoseksuell
propaganda», er en del av dette bildet.
Med kriminalisering knyttet til stoffbruk, og stigma og diskriminering knyttet
til hiv, skremmes mange fra å oppsøke
helsehjelp og sosiale tjenester.

Vi fant derfor at det har vært en vridning
i hiv-innsatsen også på regionalt nivå.
Flere av de ikke-statlige organisajonene
(NGOene) som tidligere var engasjert i
hiv-tiltak overfor sprøytebrukere er blitt
lagt ned, mens andre har tilpasset aktiviteten til de områdene myndighetene
prioriterer. I den grad man gjennomfører
skadereduserende tiltak, må disse ofte
kamufleres under tiltak rettet for eksempel mot mødre og barn eller generelle
helsefremmende tiltak blant ungdom.
Denne type tiltak har større oppslutning
hos myndighetene og også i befolkningen
for øvrig.

NIBR har sammen med russiske samarbeidspartnere nylig gjennomført feltarbeid i to av de russiske regionene med
høyest andel HIV-smittede, Samara (ved
Volga) og St. Petersburg, for å finne ut i
hvilken grad og hvordan myndigheter
og ikke-statlige aktører samarbeider for å
forebygge hiv blant stoffbrukere. Bildet er
sammensatt. Etter at mange internasjonale organisasjoner har trukket seg ut av
Russland, er mesteparten av innsatsen nå
finansiert gjennom føderale eller regionale russiske midler. Finansiering fra Det
globale fondet for bekjempelse av aids,
tuberkulose og malaria utgjorde tidligere én av veldig få muligheter for å drive
skadereduserende tiltak overfor sprøytebrukere og andre utsatte grupper i mange
av Russlands regioner. Etter at Russland
ble et mellominntektsland og ikke lenger
mottar finansiering fra fondet, har slike
tiltak liten utbredelse.

Russiske NGOer som arbeider med hivforebygging må manøvrere i et kronglete
landskap. Organisasjoner som blir ansett
å drive politisk virksomhet, kan bli krevet
å registrere seg som «utenlandske agenter» om de mottar pengestøtte fra utlandet. Flere organisasjoner er redde for at
de ved å fremme kontroversielle standpunkt rundt hiv-spørsmål kan havne i
denne lite attraktive kategorien. Blant
annet derfor kvier organisasjoner seg for
å komme med utspill som kan oppfattes
å være i konflikt med myndighetenes prioriteringer.
Samtidig var flere av organisasjonene vi
møtte, opptatt av at vilkårene for sosialt
orienterte organisasjoner har bedret seg
betraktelig de siste årene. Russiske myndigheter legger stor vekt på å trekke sivilsamfunnet inn i politikkutforming og
implementering på det sosiale området,

og sosialt orienterte organisasjoner har
en egen status i russisk lovgivning. Både
i St. Petersburg og Samara finnes det en
rekke rådgivende organer, tverrsektorielle
programmer og finansieringsordninger
der lokale NGOer blir invitert av myndighetene til å bidra med ekspertise og
menneskelige ressurser. Særlig verdsetter
myndighetene at NGOene lettere kan
komme i kontakt med utsatte grupper
som de selv har problemer med å nå ut
til. For organisasjonene som blir invitert
inn, gir deltakelsen muligheter til å knytte
formelle og uformelle nettverk, de får tilgang til kunnskap og informasjon og står
bedre plassert i konkurransen om midler
til å drive sine aktiviteter.
Selv om slike organer bare sjelden har
direkte innvirkning på politiske beslutninger, blir denne utvekslingen av ressurser

verdsatt både av myndigheter og organisasjonene selv. Flere mente også at denne
måten å arbeide på gir mer forutsigbarhet
enn å være avhengige av internasjonale
donorer som, i følge våre informanter, stadig hadde skiftet fokus. For myndighetslojale organisasjoner, som det er flest av,
fungerer disse ordningene tilsynelatende
godt. Men for dem som er i opposisjon
til myndighetenes narkotika- og/eller
hiv-politikk, er situasjonen blitt stadig
vanskeligere.
Likevel er ikke bildet helsvart. Det er
krefter høyt oppe i det politiske systemet
som arbeider for en mer liberal politikk
på feltet, og eksperter uttaler seg åpent
om den feilslåtte politikken som har vært
ført til nå. Statsminister Medvedev har
nylig kommet på banen for å fremskynde
arbeidet med å få en helhetlig strategi for

hiv-forebygging. De høye hiv-tallene –
og særlig det at hiv nå spres hyppig også
utenfor de tradisjonelle risikogruppene –
gjør at myndighetene tar situasjonen mer
på alvor. Mens Russland i flere år tildels
har stilt seg utenfor internasjonalt samarbeid for å håndtere hiv på hjemmebane,
snakker politikerne igjen om å lære fra
andre land som har hatt en mer vellykket
kamp mot hiv. Den store barriéren mot
en vellykket hiv-innsats er imidlertid den
inngrodde skepsisen mot skadereduserende tiltak. Så lenge det er lite bevegelse i
dette spørsmålet, blir det vanskelig å snu
den dystre utviklingen.
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Sexarbeidere er
en utsatt gruppe for
vold, ran og drap. Likevel er
det et tema som i liten grad
ser ut til å bekymre storsamfunnet.
Under markeringen av den internasjonale
dagen for bekjempelse av vold mot sexarbeidere, torsdag 17. desember, kom
den uhyggelige meldingen om at Galina
Sandeva var funnet død. Senere kom
det fram at hun var drept i sin egen bil,
og at det var et brutalt drap. Hun ble
funnet av bekymrede venner som ikke
hadde sett Sandeva siden onsdagskveld
og derfor startet letingen etter henne. De
fant henne ytterst på Bispekaia mellom
anleggsmaskiner, heisekraner og parkering forbudt-skilt.
Siden 2003 har 17. desember vært en
dag som markeres av sexarbeiderorganisasjoner verden over. Dagen ble
etablert av Annie Sprinkle og
Sex Work Outreach Project
(SWOP), California, for
å minnes ofrene for The
Green Rover Killer, Gary
Leon Ridgeway, som i 2003
ble dømt for å ha drept
49 kvinnelige sexarbeidere. Ridgeway
fortalte under tilståelsen at han regnet
sexarbeidere som et lett bytte, ingen
ville savne dem eller bry seg med å lete
etter dem, skriver Synnøve Jahnsen i
artikkelen «De ærbare og de andre»
(uib.no 20.desember 2011). Han regnet
ikke med å bli tatt. Hun skriver også om
grisebonden Robert William Pickton
som i 2002 ble arrestert mistenkt for å
stå bak over 65 drap, morderen i Ipswich
i 2006 og likene som stadig graves opp
fra stranden på Long Island i New York.
I Norge er vi kjent med at fem kvinner
som har vært knyttet til sexarbeid har
blitt drept i løpet av de siste tre tiårene;
Trine Jensen i 1981, Gry Storvik i
1985, ukjent kvinne i 1994, Rebekka
Rist i 2006, og det femte ofret, Galina
Sandeva, antas å være drept 16. desember 2015. Det er bare Sandevas drapsmann som er tatt.

Sexarbeidere er en utsatt gruppe for
vold, ran og som nevnt tidligere, drap.
Likevel er det et tema som i liten grad
ser ut til å bekymre storsamfunnet. Det
var ikke et tema i forkant av nykriminaliseringen med forbud mot sexkjøp som
kom i 2009, og det har heller ikke vært
det siden. Tvert i mot. I evalueringen
utført av Vista Analyse i 2014, vises det
til at kvinner som solgte sex formidlet
bekymringer både med hensyn til økt
vold og redusert tillit til politi og rettsapparatet. Prostitusjonstiltakene har
meldt om det samme; økt vold og få som
anmelder. Likevel omtaler lovgiverne
forbudet mot sexkjøp som vellykket og
mener at Norge er foregangsland når det
gjelder bekjempelse av prostitusjon. Selv
om man strengt tatt ikke har grunnlag
for å hevde noe som helst når det gjelder
lovforbudets holdningsskapende og
avskrekkende effekt. Lovgiverne får følge
av kvinnebevegelsen som ser kampen for
forbudet som så hellig at alt annet blir
underordnet, også at mennesker utsettes
for risiko for vold, hivsmitte og drap.

“Sexarbeidere

og løper større risiko for
vold nå enn tidligere. Det gir
seg utslag på flere måter, for
kriminalisering forsterker et
allerede veletablert stigma og
påvirker storsamfunnets holdninger til gruppen som helhet.
Sexarbeidere oppleves, som Pro Sentrets
dokumentasjon har avdekket, som fritt
vilt som kan trakasseres, hånes eller
gyves løs på av tilfeldige forbipasserende.
De ranes av kriminelle – ofte i sammenheng med grov vold og voldtekt, og
gjerningspersonene oppgir selv at de så
det som risikofritt fordi de antok at sexarbeidere ikke anmelder ugjerningene.
Stigma og samfunnsmessig fordømmelse
trigger også enkelte kunders negative adferd og aggresjon, og for noen
kjærester og partnere er voldsutøvelse
legitimt;

du er bare en hore!

For sexarbeidere har kriminalisering
konsekvenser i det at det umuliggjør
muligheten til å jobbe i trygge omgivelser. Det er deres ansvar å
trygge kunden for politiet,
hvilket betyr at etablerte sikkerhetsstrategier brukt overfor
kunden for å se om personen
er en man vil befinne seg alene
med, har blitt erstattet med
strategier for å unngå at kunden blir
tatt av politiet. Sexarbeidere kan ikke
etablere arbeidsfellesskap fordi de i likhet
med utleier risikerer å bli anmeldt for
hallikvirksomhet. De kan ikke ta imot
kunder hjemme fordi de risikerer å bli
kastet ut av bopel – gjerne på dagen og
uten å få tilbake forhåndsbetalt husleie
og depositum. Og blir de utsatt for
forbrytelser unngår de å anmelde fordi
de ønsker å holde seg unna politiradaren
i frykt for å kastes ut av leiligheten eller
sendes ut av landet. Ofte krysser disse
faktorene hverandre, og manglende tillit
til politi og rettsvesen er ikke som Vista
Analyse hevder fundert i vandrehistorier
i miljøene, men i konkrete opplevde erfaringer. Det er ikke uten grunn som flere
har pekt på, at Sandevas venner først
kontaktet politiet da de fant venninnen
død.

oppleves som fritt vilt”
Kvinnebevegelsen med Kvinnegruppa
Ottar og Kvinnefronten gikk hardt ut da
Amnesty Internasjonal (AI) publiserte sitt
vedtak om avkriminalisering av prostitusjon, og hevdet at menneskerettighetsorganisasjonen løper halliker og kunder
ærend. Det faktum at AIs vedtak var fattet på bakgrunn av en grundig gjennomgang av hvilke negative konsekvenser
kriminalisering har for mennesker som
selger sex, har ennå ikke vært nevnt.
Det er ganske ufattelig at et forbud som
først og fremst har et symbolsk mål,
nemlig å signalisere at storsamfunnet
ikke liker prostitusjon, blir ansett som
viktigere enn enkeltmenneskers liv og
helse. De uintenderte følgene av kriminaliseringen – for man må anta at
økning av og underrapportering av vold
ikke var lovgivernes hensikt med forbudet, er at sexarbeidere er mer utsatt
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Galina Sandeva valgte (antar jeg) å
benytte egen bil som arbeidsplass fordi
det å møte kunden i egne omgivelser gir
større trygghet og kontroll over arbeidssituasjon. Det er flere som har erstattet
leilighet med egen bil og opplever dette
som tryggere enn å opptre på kundens
domene. Men det krever likevel at man
finner øde og folketomme steder for å
unngå at politiet slår til mot kunden.
Bispekaia er et slikt sted, en byggeplass,
ugjestmild og øde på kveld- og nattestid.
Et sted man kan bli drept uten at andre
ser eller hører det.
Sexarbeid er ikke noe iboende voldelig, og uavhengig av hva man mener
om kjøp og salg av seksuelle tjenester,
behøver ikke sexarbeidere å være mer
risikoutsatt enn andre yrkesutøvere som
er alene med kunden. Det er et politisk
ansvar å gjøre noe med dette, og våre
folkevalgte kan ikke sitte passivt og se
på at politiske valgte strategier fører
til at en gruppe i samfunnet opplever
seg som rettsløs og fritt vilt for voldspersoner, kriminelle og andre. Lukker
man øynene, er det en fare for at vi kan
oppleve flere drapsofre.
Vel så viktig er det å skjønne at når
kvinner, menn og transpersoner som
jobber med sexarbeid utsettes for vold og
overgrep, er det ikke bare de forbigående
synlige skadene som skaper lidelse. I
likhet med alle oss andre kan en voldsopplevelse føre til stressreaksjoner, angst,
somatiske smerter og søvnproblemer
i ettertid og skape somatisk og psykisk
uhelse.
Den unge mannen som myrdet Galina
Sandeva har sagt at han måtte drepe
fordi har var varulv. Politiet har formidlet at han er under psykiatrisk observasjon. Gal? Men likevel kan man spørre
seg om hva var det i galskapen hans som
fikk ham til å ta livet av en kvinne som
jobbet som sexarbeider. Opplevdes hun
som fritt vilt? Lettere å ta enn naboer,
kollegaer, venner? Mindre synlig enn
en fremmed kvinne på gaten? Hvilke
holdninger lå forut for valget av Sandeva
som et bekvemt offer, og hva var det som
påvirket disse holdningene?
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Hvordan håndterer personer som selger sex voldsutsattheten og ikke minst frykten og bekymringene for vold i
hverdagen?
Vold er en krenkelse av et individs integritet, trygghetsfølelse, selvbilde og relasjon til
andre. Vold omtales som et samfunnsproblem, og da må også vold mot personer som
selger sex inkluderes i planer, strategier og
diskusjoner, og i samfunnets bevissthet når vi
snakker om vold.
17. desember 2015 lanserte Pro Sentret rapporten Am I not a human being like you,
en rapport om vold i Oslos gateprostitusjonsmiljø. Rapporten er kvalitativ og bygger
på samtaler med kvinner vi har kommet i
kontakt med, og utdrag fra rapporter fra
vårt oppsøkende arbeid i Oslos gater. Det
er kvinnenes subjektive opplevelser og deres
tanker om virkeligheten slik de selv opplever
den som beskrives i rapporten. Kvinnene har
delt sine historier om hvordan livet på gata
er med vold og voldsutsatthet, i et ønske om
at samfunnet skal forstå mer og gjennom det
skape endringer i folks holdninger og handlinger.

Am I not a human being
like you?
Sarah Sangesland Warpe, Pro Sentret
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Personer som selger sex er en svært voldsutsatt gruppe, og volden kan karakteriseres
som grov og ofte svært grov. Historiene om
vold er mange, og det går nesten ikke en dag
uten at personer som oppsøker Pro Sentret
forteller om voldshendelser. Grov vold slik
som kvelningsforsøk, kuttskader, slag og
spark er ikke på noen måte uvanlig. Skadene
er omfattende og grove og påvirker både den
fysiske og psykiske helsen i stor grad. Med
tanke på hvor mye vold personer som selger
sex utsettes for, fremstår det som tilfeldig at
det ikke har forekommet flere tilfeller av vold
med dødelig utfall.
Volden rammer ikke tilfeldig, og forskning
peker på at vold følger et mønster spesielt
med tanke på alder, kjønn, klasse og etnisitet.

I og med at vold ikke rammer tilfeldig, knyttes
det en stor bekymring til fremstillingen av
vold som tilfeldig og meningsløs – noe som i
verste fall kan skyggelegge behovet for å forklare voldens mønstre og imøtekomme disse.

Erfaringer fra gata

Kvinnene beskriver hvordan det oppleves
å selge sex på gata i Oslo sett i lys av vold,
trusler, trakassering og krenkelser. I tillegg til
kvinnenes historier trekkes også dokumentasjon fra vårt oppsøkende arbeid frem i rapporten. Det er både situasjoner vi har vært vitne
til, og situasjoner vi har blitt fortalt ute på gata.

På felt møter vi en østeuropeisk kvinne på
Vippetangen. Vi spør henne om hun synes det er
trygt å stå her alene, om hvorfor hun ikke foretrekker å stå litt nærmere sentrum hvor det er flere
folk. Hun forteller oss at hun bruker å gå lenger
opp i strøket om det ikke er andre damer der.
På spørsmålet om hvor de andre kvinnene er, som
pleier å holde til ved festningsmuren, svarer hun
at det har vært mye problemer. Hun forteller at
en kvinne som jobber ute hadde en dårlig opplevelse i helgen da hun ble frastjålet vesken sin av
en kunde. Hun gjentar at det er mye problemer,
og begynner å fortelle om sin egen opplevelse
den samme kvelden. Hun hadde vært med en
kunde, men ønsket å trekke seg da hun opplevde
at kunden var for full. Kunden hadde allerede
tråkket over hennes grenser ved å tafse og kreve
at hun tok av seg alle klærne. Hun ga ham beskjed om at hun ikke ønsket å fullføre. Han tok
da kvelertak på henne. Hun fortalte hun kom seg
løs og at hun ga tilbake pengene. Kunden sa at
hun var snill som ga pengene tilbake, og tilbød
seg å gi henne hundre kroner. Kvinnen takket nei.
(Feltrapport, september 2015)

I tillegg til å leve med vold og frykt for vold,
ser vi at det foregår en massiv og utstrakt
trakassering av personer som selger sex.
Trakassering defineres som handlinger og
ytringer som virker eller har til formål å virke
krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Trakassering gjennom ord og handling faller også inn under
voldsbegrepet.
Vi står med en gruppe nigerianske kvinner på nattfelt. Forbi kommer det en guttegjeng. Idet de går
forbi, kaster den ene av dem en tikroning til en av de
eldste kvinnene og sier «Vær så god». (Feltrapport,
september 2015)
Episoder av trakassering vi har blitt fortalt,
eller som vi har observert, involverer i hovedsak forbipasserende menn, som mer eller
mindre impulsivt, utøver trakassering som
ofte kan omtales som grov.
Det er mye rus og fyll på Karl Johan og sidegatene. Mye sjikanering fra forbipasserende og kunder.
Overhørte to unge menn som sto med en kvinne og ropte
«We want to fuck you!» Disse to ble observert opptil
flere ganger med ulike kvinner i løpet av feltet.
(Feltrapport natt, september 2015)
Dette er handlinger som foregår åpenlyst i
det offentlige rom, og i den sammenheng er
det lett å stille spørsmålet om handlingene
også er ment for andres blikk. Peker dette i
retning av en holdning om at det er legitimt å
krenke personer som selger sex?
Stigmatisering er en prosess hvor individer
plasserer andre individer i en bestemt kategori ved å tilskrive dem diskrediterende
egenskaper. Stigmatisering er et ord som
ofte kastes ut i debatter og samtaler om
utsatte grupper og individer. I forbindelse
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og personer. Men på tross av alle de strategier, forbehold og forhåndsregler man tar, ligger risikoen og utryggheten for mange likevel
der. For en kan aldri vite om personen du er
alene med, plutselig kan endre oppførsel eller
syn på avtalen som ble inngått. En kvinne
beskrev en situasjon hvor hun hadde blitt
med en kunde i bil som uten forvarsel hadde
tatt tak i henne og dyttet henne ut av bilen i
fart. Hun vet aldri hvem hun setter seg inn i
en bil med.

uttaler at hun opplever det naivt å stole på at
noen vil gripe inn og hjelpe. I rapporten forteller flere kvinner om hvordan de har stått
på åpen gate, forslått, og ingen har stoppet
for å hjelpe. Vi har hørt historier om hvordan
de har ropt etter hjelp, men ingen har reagert. Forventningen om at noen vil hjelpe
dem, er liten. Det ser vi gjennom kvinnenes
historier både dersom de roper etter hjelp på
gata, og deres forventninger til møtet med
politi og myndighetspersoner.
Du vet, det er jo ingen som vil savne oss hvis vi
forsvinner.

Å oppleve seg selv satt på utsiden av samfunnet, som noen som ikke tillegges verdi og ekskluderes gjennom diskriminering, er temaer
som ofte preger samtalene med kvinnene vi
møter – på tvers av bakgrunn og nasjonalitet.
Spørsmål som går igjen er: «Fortjener jeg ikke
bedre? Har jeg ingen verdi? Hvorfor virker
det som om folk synes det er ok å behandle
meg dårlig?» Det er møtet med samfunnet,
dets individer og ulike systemer som skaper
og forsterker slike opplevelser. De oppstår
ikke i et vakuum.

For noen år siden ble jeg med en kunde i bil. Han
kjørte til en parkeringsplass utenfor sentrum der vi
gjennomførte avtalen. Han betalte og alt virket normalt, helt til han skulle kjøre meg inn til sentrum
igjen. Inne i en tunnel tok han, uten forvarsel, tak i
kragen på jakken min, åpnet bildøra og dyttet meg ut.
Jeg tumlet bortover asfalten. Det kom biler imot, men
jeg kom meg inn til veikanten. Jeg var helt forvirret,
blodig og oppskrapet fra topp til tå. Jeg har lært å
alltid bære veska over skulderen innenfor jakka, så jeg
hadde heldigvis telefonen og pengene mine. Jeg ringte
en venninne som kom og hentet meg. Jeg turte ikke å
gå til politiet. Tenk om han har venner som kommer
og tar meg! Jeg står jo der ute på gata, jeg vet aldri
hvem kundene er, de jeg setter meg inn i bilen med. De
kan være snille eller slemme. Men jeg glemmer aldri
ansiktet hans. (Kvinnelig bruker av Pro Sentret)

Overlevelse

Når volden blir normal

med denne rapporten så vi at stigmatiseringen manifesterer seg i tydelige handlinger.
En kvinne vi snakket med fortalte om sine
erfaringer med ulike møter med politi og
myndigheter. Hun oppsummerer den erfarte
stigmatiseringen slik:
They don’t see me. Rather they see us as one group.
We are all the same. We are all criminals.
Kan vi tillate et samfunn hvor en gruppe
opplever seg behandlet på denne måten?
Umenneskeliggjort og depersonifisert?
Life is hard as it is, why should they treat me like an
animal? Am I not a human being like you?

Hvordan oppleves det å sette seg inn i en bil
med en fremmed, og ikke ane hva utfallet kan
bli? Hvordan håndterer personer som selger
sex voldsutsattheten og ikke minst frykten og
bekymringene for vold i hverdagen?
På samme tid som dette er en rapport om
vold, trakassering og diskriminering, er det
også en rapport om styrke og overlevelse.
Kvinnene forteller om en hverdag med bekymringer knyttet til vold og voldsutsatthet, og
har en rekke ulike strategier for å håndtere
dette.
Strategier for å unngå vold farger hverdagen
i stor grad, og de gir et bilde av utryggheten
mange føler på. Kvinnene forteller at hver
gang de møter en potensiell kunde, så vurderer de hvordan han tar kontakt, hvordan
han ordlegger seg, hvordan kroppsspråket er,
hvorvidt han er ruset og generelt hvilke signaler han sender ut. Hvor stor er sannsynligheten for at han kan bli aggressiv? Hva er
sannsynligheten for at møtet mellom dem vil
gå bra? Kvinnene viser et bredt spekter av
strategier for å håndtere utrygge situasjoner
22

Gjennom vårt arbeid møter vi kvinner som
jevnlig utsettes for vold, og vi møter kvinner
som har vokst opp med vold. Volden har for
mange vært en stor del av livet allerede i lang
tid, så lenge og jevnt at det blir nærmest en
forventet del av hverdagen. I en samtale i
sammenheng med denne rapporten, sa en
kvinne det slik:
When you are standing in the rain, you can’t expect
not to get wet.
Sitatet er hentet fra en samtale om en voldsepisode kvinnen hadde vært i, hvor kunden
hadde truet henne og utsatt henne for grov
vold. Sitatet sier noe om hennes forventninger til hva du må tåle når du selger sex. Det
som skjer, det skjer, og det skjer på bakgrunn
av hvor hun befinner seg, hva hun gjør og
hvordan samfunnet ser på henne.
Hun med flere snakker om hvordan de i en
situasjon med en kunde som blir voldelig,
oftest er alene og må håndtere situasjonen
alene. Å kunne forsvare seg er viktig, for vil
noen komme deg til unnsetning? Kvinnen

Det er ikke vanskelig å forstå hvordan volden
og trakasseringen kvinnene i rapporten jevnlig opplever, både knyttet til salg av sex og
ved siden av prostitusjonen, kan føre til en
oppfatning av at dette er en mer eller mindre
normal del av livet. Å kontinuerlig oppleve
vold, krenkelser og trakassering påvirker personlige grenser og oppfatninger om hva som
er normalt og unormalt. Unormale livssituasjoner oppleves som normale med tiden.
Det er individuelt hvorvidt kvinnene ønsker
å snakke om vold de opplever. Bak ønsket
om å ikke snakke om volden, kan det ligge
overlevelsesstrategier,
mestringsstrategier
eller et behov for å glemme og komme seg
videre. For å håndtere denne frykten er det
mange som med alle krefter undertrykker og
forsøker å glemme den. Dersom frykten tar
overhånd, vil de ikke være i stand til å sette
seg selv i nye risikosituasjoner. En kvinne sa:
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“Hvorfor kommer
inger når jeg roper
etter hjelp?”

Du spør hvordan jeg har det og jeg svarer alltid ok selv
om jeg ikke har det bra. Det er min måte å overleve på.
Hun er ikke alene om dette. Kvinnene forteller at frykten for vold ofte må vike, siden
det å slutte å selge sex for mange fremstår
som en umulighet. Å slutte å selge sex vanskeliggjøres av faktorer som fattigdom, utnyttelse
av sårbar situasjon, forsørgeransvar for familie og barn, gjeld eller rusmiddelavhengighet.
Mange har en forsørgerplikt overfor familie i hjemlandet, en faktor som kan påvirke
valget om å søke hjelp eller anmelde vold.
Siden familiene i hjemlandet er avhengige
av kvinnenes inntekt fra salg av seksuelle tjenester, vil de ofte vegre seg for å handle på
en måte som kan avskjære dem fra å fortsette
å selge sex. Å slutte å selge sex eller sette seg
i en situasjon hvor det blir vanskeliggjort, er
for mange en umulighet.

Denne forsørgerplikten er for mange også
kombinert med gjeld til menneskehandlere
og frykt for represalier dersom gjelden ikke
betales. Dette gjør et valg om å anmelde
desto vanskeligere. En stor andel av våre
brukere er mulige ofre for menneskehandel,
og vold, trusler, overgrep og voldtekt er en del
av deres livssituasjon, og har i mange tilfeller
vært det i flere år.
Vegring mot å anmelde voldshendelser er et
tema som ofte går igjen i samtaler om vold.
Kvinnene som uttaler seg i rapporten forteller om en mistillit til politi og myndighetspersoner basert på tidligere erfaringer fra
Norge og utland og rykter i miljøet. Mistillit
til politi hører vi om uavhengig av nasjonal-

itet. I tillegg til mistilliten forteller kvinnene
om en frykt for å ikke bli trodd, skam eller
frykt for represalier fra gjerningspersoner
som ikke blir tatt. Bekymringer knyttet til
å komme i politiets søkelys er mange, og
kvinnene er redde for at det kan føre til at de
setter sitt bosted eller opphold i Norge i fare.
Det er heller ikke alle som har mulighet til å
bruke tid og ressurser på å anmelde og følge
opp saken.
We know that if somebody wants to kill us, there is
nobody to call for help.
Vegringen mot å anmelde kan i ytterste konsekvens føre til at kvinnene står alene både
under og etter en voldsepisode fremfor å be
om hjelp og beskyttelse.

Kvinnene setter spørsmålstegn ved hvorfor
folk ikke har betenkeligheter med å utøve
vold, trakassere og diskriminere personer
som selger sex. Hvorfor er det ingen som bryr
seg? Hvorfor kommer ingen når jeg roper
etter hjelp, hvorfor stopper ikke folk når de
ser at jeg står og blør fra ansiktet? Er jeg ikke
et likeverdig menneske som deg?
Samfunnet kan være medvirkende både i å
skape, forsterke og bekrefte stigma, men samfunnet kan også medvirke til å redusere det. Vi
som samfunn har et ansvar for å bidra til en
tryggere hverdag for alle, det må også gjelde
mennesker som selger sex.
Rapporten er tilgjengelig på www.prosentret.no
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Uro i prostitusjonsmiljøet
Av Ida Elin Kock og Sarah Sangesland Warpe, Pro Senteret

Prostitusjonsmarkedet er
ikke en øy som eksisterer
for seg selv uavhengig av den
øvrige samfunnsutviklingen.
Politiske prioriteringer og
beslutninger får konsekvenser for både Pro Senteret og
personer i prostitusjon.
Spørsmålene om hvilke overordnede
politiske målsetninger som skal prioriteres, hvilke redskaper som skal tas i
bruk for å nå disse, og hvilke konsekvenser dette får, er viktige å stille. Særlig
sett opp mot de forpliktelsene vi som
samfunn har ovenfor sårbare grupper.
Ankomsten av svært mange flyktninger
på kort tid i fjor høst førte til forsterket
grensekontroll, hyppig id-sjekk og intensivert utsendelse av personer uten lovlig
opphold. Særlig nigerianske kvinner i
prostitusjon opplevde en markant økt
interesse fra politi og Politiets utlendingsenhet (PU), også i sammenhenger
som ikke var knyttet til salg av sex.
Det siste tiåret har kvinner med opprinnelse fra Nigeria dominert Oslos gateprostitusjon. De fleste antatte ofre for
menneskehandel Pro Senteret har identifisert opp gjennom årene, kommer fra
Nigeria. Politiets aktivitet rettet mot nigerianske kvinner har tatt form av id-kontroller, kontroll av inn- og utreisepapirer,
forsørgelsesevne samt beveggrunnene
for oppholdet i Norge. Disse kontrollene
strakte seg fra prostitusjonsstrøket til

«Is it because
I’m black?»
kvinnenes privatsfærer. Brukere av Pro
Senteret forteller at de har opplevd å bli
stoppet av politi på vei til eller fra butikken, på buss- eller trikkeholdeplasser,
mens de gjorde sine ærender i byen og
på ulike arrangementer.
Å bli stadig stoppet på åpen gate til
alles beskuelse beskriver kvinnene som
skamfullt og krenkende. En del opplever
også at politiets aktivitet er koblet til
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deres etnisitet; «Is it because I’m black?»
spurte en nigeriansk kvinne på Pro
Senteret.
«They see us all as criminals» uttalte
en annen nigeriansk kvinne. Historier
om hvordan våre brukere har opplevd
sine møter med politi sprer seg raskt i
prostitusjonsmiljøet og gjør det utfordrende å framsnakke politiet som en
instans som kan tilby beskyttelse og hjelp.
Konsekvensen er at det vokser frem en
vegring mot å ta kontakt med politiet,
selv i situasjoner hvor beskyttelse og
hjelp er nødvendig.

«They see us all
as criminals»
De mer hyppige kontrollene ble opplevd
diskriminerende, og mange oppga at de
forlot Norge fordi de ikke lenger orket
å bli behandlet på den måten. Det ble
også fortalt at nigerianske kvinner ble
tvangsutsendt for brudd på utlendingsloven. Som en følge av dette er antallet
nigerianske brukere på Pro Senteret
redusert med 50 prosent ved utgangen
av 2015.
Det er lite sannsynlig at disse kvinnene
har funnet alternativer til å selge sex,
snarere er det rimelig å anta at de har
begynt å jobbe andre steder. Nigerianske
kvinner vi er i kontakt med forteller at
mange har dratt videre til andre nordiske
byer.
Politiet har mandat til å utvise personer
som mangler lovlig opphold i Norge.
Det er likevel grunn til å stille spørsmål
ved om ikke håndhevingen av utlendingsloven går på bekostning av politiets plikt
til å avdekke andre kriminelle forhold.
Ifølge politiets strategier for bekjempelse
av menneskehandel har de plikt til å
identifisere mulige ofre i alle situasjoner
hvor de kommer i kontakt med personer
som de mistenker kan være i en slik
situasjon. I slike tilfeller skal politiet tilby
personen samtale med bistandsadvokat
og hjelpetiltak som har kompetanse på
bistand til ofre for menneskehandel.

I løpet av siste halvdel av 2015
rapporterte enkelte av våre brukere om at de hadde mottatt bortvisningsvedtak fra sentrumsområdene.
Bortvisningsvedtakene var av 24 timers
varighet og definisjonen av «sentrumsområdene» var vid. Flere av kvinnene
hadde bopel i det samme området de
ble bortvist fra, og hjelpetiltakene er
også å finne her. Hva vedtakene betydde og hvorfor de ble utskrevet fremsto
som uklart, og dette skapte mye uro
og bekymring. Pro Senteret kontaktet
derfor Sentrum politistasjon, som tok vår
henvendelse på alvor og bidro til en god
og konstruktiv dialog. Saken fikk et utfall
som de berørte kvinnene var svært godt
fornøyd med.
Utlendingsloven fastslår at du skal kunne
godtgjøre formålet med ditt opphold. De
fleste personene i prostitusjon kommer
til Norge på turistvilkår. Kvinnene vi
møter forteller at disse bestemmelsene
i utlendingsloven håndheves både i
grensekontrollen og av politiet på gata.
Dette skaper uro og frustrasjon innad i
prostitusjonsmiljøet fordi bestemmelsene
er vanskelige å forstå. Som turist må du
kunne dokumentere at du har tilstrekkelig med midler til å forsørge deg selv
under oppholdet i landet, og hvilket
beløp som regnes som tilstrekkelig synes
å variere. Det finnes også en øvre grense
for hvor mye kontanter du kan ta med
deg inn i landet. Faren for at du har for
mye eller for lite er stor, og en feilvurdering kan bety at du enten ikke slipper inn
i landet eller at du blir bortvist.
Vi er svært bekymret for hvorvidt
politiet bruker tilstrekkelig ressurser på å
avdekke menneskehandel når de kontrollerer personer i prostitusjon.
Artikkelen var først publisert på
Menneskerettighetsbloggen
14. mars 2016
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Korean sex-

workers demand
DECRIMINALIZATION
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On Wednesday afternoon at the foot
of Boshingak, a bell pavilion in Seoul
that dates back to the 14th century,
around one thousand Korean sex
workers and brothel employees protested the government’s crackdown
on their chosen labor. Rows of young
women disguised in baseball caps,
sunglasses and surgical face masks
sat before a red stage, cheering and
holding signs that drew connections
between the local situation and
international standards: “Repeal the
anti-prostitution law!” “We are workers!” “Adopt Amnesty’s declaration!”
The rally and march, marking
the 11th anniversary of Korea’s
anti-prostitution statute, was organized by the Hanteo National Union,
which represents some 15,000 sex
workers and business people in redlight districts. Sehee Jang, sex worker
representative for Hanteo, said that
her group, “above all, focuses on
abolishing the prostitution ban and
seeking recognition for all voluntary
sex workers in Korea.”
When South Korea made prostitution a punishable offense in 2004, the
decision reversed many decades of
de facto (if unreliable) decriminalization. For most of modern Korean

history, regulators and law enforcement have treated sex work with an
air of inevitability. In Seoul and other
large cities, hall boxes, or brightly lit
brothel stalls, have long formed the
central node of commercial districts
that include pharmacies, convenience stores, street vendors, restaurants, bars, hair salons and clothing
boutiques. And during and after the
1950–53 war, the Korean government enabled sex work to flourish
near U.S. military bases on the peninsula.
“The women fought back, staging large, theatrical demonstrations to assert their right to
earn a living.”
Now, according to Korea’s Ministry
of Gender Equality and Family, “prevention, protection and prosecution”
are the correct approach to prostitution, despite contrary recommendations from public health experts and
human rights groups. On August
11, Amnesty International approved
a controversial document calling on
states to “repeal laws that make sex
workers vulnerable to human rights
violations.” This pro-decriminalization policy, echoing previous statements by the International Labour

Organization (ILO) and other U.N.
agencies, provoked an outcry among
some feminist groups, as well as
celebrities such as Meryl Streep, Lena
Dunham and Anne Hathaway. In a
press release, the Washington, D.C.based National Center on Sexual
Exploitation wrote, “decriminalization of brothel-keeping and soliciting
is a gift to pimps, sex traffickers, and
sex buyers.”
But sex workers around the world,
including those represented by
the Global Network of Sex Work
Projects, have expressed unanimous
support for decriminalization, separating consensual adult prostitution
from coercive trafficking. Lucien Lee,
a transgender Korean sex worker who
joined the industry in 2012, called the
Amnesty decision a “brave” and necessary move in the face of opposition.
“Only full decriminalization, which
treats sex work like any other work,
would be helpful for independent sex
workers like me,” she said.
Jang, the Hanteo activist, shares
Lee’s approval of the Amnesty resolution but has little confidence that it
will shift Korea’s policy. “Our strikes
and protests have occasionally forced
[sex worker] issues to the surface,
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“Sex work is work, too.
Recognize our right as sex
workers!”

but until now, the higher-ups in the
Korean government have refused to
take notice,” she explained. “But if
money’s involved, maybe things will
change. Money is what gets the government’s attention.”

Sex work as work

Crackdowns on sex work since the
2004 anti-prostitution law have often
been a proxy for other fights — over
business, real estate and land. “Grace
Period,” a film by Caroline Key and
Kim KyoungMook, documents the
lives of brothel-based sex workers and
tells the story of the Youngdeungpo
red-light district, which, at its high
point, employed as many as 2,000
women. In 2011, amid skyrocketing
land values and the opening of a new
shopping mall development, Seoul
officials who’d previously turned a
blind eye to the hall boxes moved to
evict the Youngdeungpo sex workers, offering no alternative place for
them to do business. The women
fought back, staging large, theatrical
demonstrations to assert their right to
earn a living.
Through interviews with dozens of
Youngdeungpo sex workers, Key
found that criminalization often had
unintended effects. Fear of arrest
— Korean police apprehended over
200,000 workers, clients and brothel
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owners between 2004 and 2009,
according to the U.N. Development
Programme — intimidated providers
and clients, leading to lost wages and
a “push” effect: Sex workers “ended
up being trafficked. And that’s one
of the dangers of not having decriminalization,” she said. “They go to
Japan, Australia, Canada or the
U.S., through brokers who will send
women abroad to brothel houses.”
The Sex Workers Project (SWP) at
the Urban Justice Center, an advocacy group in New York, adds that
criminalization deters women from
reporting assaults and organizing
for better conditions. “In another
job, you might have a union or colleagues you can speak to, but with sex
work you’re prohibited by law,” said
Melissa Broudo, a lawyer with SWP,
referring to statutes against “promoting” prostitution.
Yet legalization can make
things worse, said Matthias
Lehmann, a researcher and
activist who’s studied sex
work in Germany and Korea.

By refusing restrictions on their
labor, said Key, those who provide
sex for money insist on their status as workers. Brothel activists in
Seoul have “closely modeled themselves on workers’ movements,” she
said, but while “sex workers align
themselves with ‘workers,’ it doesn’t
go the other way.” Korean unions
have been silent on the issue, and
the same has been true internationally: Neither the International Trade
Union Confederation, an umbrella
labor group, nor the AFL-CIO,
which represents 12.5 million workers in the U.S., would comment on
the Amnesty resolution.
It’s this disconnect that Jang, Lee and
other sex workers hope to overcome.
Following Wednesday’s rally, Hanteo
led a march toward the constitutional court — where the appeal of
the anti-prostitution law is pending
— and hosted an international symposium on commercial sex. The message was clear, Jang said, “Sex work
is work, too. Recognize our rights as
sex workers!”

In his native Germany, he said,
sex workers oppose a new law
requiring mandatory enrollment and government health
exams: “Registration is a pretext to persecution.”
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Sex workers do matter!

While Amnesty International adopted
a policy favoring full decriminalization
of sex work earlier this year, the labour
movement remains divided: should
it see sex work as violence against
women, to be abolished (Bindel 2003),
or as a legitimate occupation needing
to be unionized (Hardy 2010)?
Sex workers have organised for their
rights since at least the 1970s, even
forming or joining trade unions in
some cases, but the labour movement
tends to ignore these efforts.

The debate around decriminalizing sex
work often focuses on questions such
as whether or not we like the job, if we
have been forced to engage in it, or if we
have been raped as children. These questions are never asked about other workers before defending their rights. As sex
workers, we accept that work is, most of
the time, not a choice but an economic
constraint, and we are able to distinguish
between slavery, forced labour, and the
consented exploitation of our work.

labour movement. Thanks to socialist feminists such as Federici (2012), the
social reproduction of labour has eventually been taken seriously, allowing us to
think of work forms outside the factory
or the office. Moreover, the economy is
changing and informal sectors such as sex
work or domestic work are expanding.
Employment rights disappear with freelance work, and workers have become
increasingly isolated, with no trade union
to defend them.

The conflation of sex work with trafficking conceals much about the reality of sex
work. For instance, peep shows, bars, or
massage parlors have to hide the fact that
sex work happens. As a result, neither
condoms nor information about safe sex
are available in those workplaces. In some
clubs, employers refuse to pay for heating
while workers are almost naked. In others, sex workers now have to pay fees to
enter when they used to be paid for their
presence. Legal constraints on sex work
allow websites and newspapers to censor
our adverts as they please, making us pay
again for new ones.

The bad working conditions in the sex
industry and informal sectors are suddenly the new norms, which is another
reason that the experience of sex workers
does matter.

We know that workers’ selforganizing is the best way
to resist oppression Progressives would never deny other
kinds of workers their agency,
even when their situation is
terrible and their struggle very
difficult. However, sex workers’
oppression is analyzed differently.

By Thierry Schaffauser

Sex workers’ struggels:
Trade Unions must accept Workers’ Realities
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First, we are seen as a women’s movement and therefore suffer sexist prejudice.
The first trade unions were for men only,
and to this day few have women leaders.
Second, sex work is not considered productive labour. Therefore, sex workers
are not seen as revolutionary subjects
able to destroy capitalism by withdrawing their labour. Third, sex workers are
seen as hopeless victims, to be taken care
of by religious groups or rehabilitated
by the state, rather than as respectable
comrades. These prejudices have been
detrimental to both sex workers and the

Some lessons from sex
workers’ organizing
In this neoliberal context of increasingly
deregulated and unregulated labour markets, trade unions could learn a lot from
sex workers’ organizing.
Lesson number 1 is that, whatever the
laws are, we always need to fight, and
allow all workers to join labour organizations. Working in a criminalized setting
means that we are not protected by basic
labour laws, which makes us extremely
vulnerable to violence and exploitation.
But this does not necessarily mean worse
conditions than in a legal setting. “Good
laws” are a result of workers’ mobilization, easily ignored when workers stop
fighting. On the other hand, the first trade
unions were able to make huge achievements despite union illegality and lack of
labour rights, because workers gathered
together and learned from each other.
Lesson 2 could be that trade unions must
understand industrial changes, and accept
that workers are the way they are and
not the way unions wish them to be. Selfemployed people still need the support and
resources of trade unions. This means that
we need to find workers where they are,
including outside the traditional workplaces.
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When people use the internet to advertise
their services, as many sex workers do, trade
unions need to contact them online. When
workers work alone, trade unions need create social events outside work to break their
isolation.

are portrayed as the solution while most sex
workers continue to fear them. Sex work
is criminalized but we still need to do sex
work to survive. Ironically, the bargaining
power is therefore more in favor of clients.

Trade unions need to adapt to workers’
realities, otherwise they will ignore more
and more of them. For instance, trade
unions need to fight social oppression outside the workplace too. This includes discrimination but also difficult issues such as
migration and drug use. Human trafficking
is always reported from the angle of criminality and never in terms of workers’ or
migrants’ rights. This leads to police intervention, anti-migration policies and other
prohibitive measures which do not protect
people. Yet if trade unions were strong in
all industries, and migrant rights were protected, there would be no trafficking. Thus
one of the first things to do is to support
migrant workers’ organizing, whatever
industry they work in.

The only legal possibilities to fight exploitation are laws criminalizing third parties.
But we never want to use them. These laws
are used by the police to prevent us from
working, to enter and to close our workplaces, and to stop sex work, not to stop
exploitation. Exploitation remains and
worsens as sex work is more hidden.

What causes our
exploitation?
The structural causes of our oppression
are always hidden. Currently, there is what
the media calls a “refugee crisis”. We hear
little about the causes of migration, which
can be economic, environmental or owing
to wars. The media accuses “terrorists”
and “traffickers” from other countries of
exploiting the migrants, but we never hear
about the economic imbalance between
rich and poor countries. It is as if there
were only bad individuals - some social
deviants - and the state was only trying to
protect “us” from “them”.
This is also how the debate around sex work
is organised. Sex work has long existed but
suddenly our clients are accused of causing trafficking. They are an easy target for
governments that do not want to address
poverty, migrants’ exploitation, and gendered economic inequalities. The police
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Sex workers do not call the police when we
need to, since we do not want to lose our
job. Worse, these laws can be used against
sex workers themselves when we share a
flat or a vehicle to accommodate clients.
We end up having to pay higher rents since
most landlords will refuse us.

Why decriminalization?

The sex industry is vast and diverse.
Strangely, those who are most independent
from a boss and those who are already the
most vulnerable because they work alone,
are the ones most at risk of being criminalized. This can be explained by police
and state corruption but also because of
the difficulties of hiding from the police.
Full decriminalization of sex work is not
going to resolve all the problems, especially
regarding exploitation, but it is a first step
to help sex workers organize without fear.
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Prohibitionists claim that decriminalization expands the sex industry, but in
New Zealand the number of sex workers
decreased, because it became easier to
find other kinds of jobs without a police
record. Also less time is spent on the
streets when you no longer need to hide.
What makes the sex industry grow is austerity measures and poverty, as in Greece
(Kouvoussis, 2012).
The best way to fight the sex industry is
to side with sex workers for solutions that
give us more choice. You may not like
what we do for a living but you cannot
deny that sex workers are part of the
working class. We do not own the means
of production, only our bodies and intelligence. For that reason, we should be
accepted as trade union members and
fight together for our class.
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After New Zealand decriminalized sex
work, the levels of violence decreased
because sex workers could report crime
without fear of arrest (NZPC, 2013). All
UN institutions and health organizations
support decriminalization because it is
proven to reduce the rate of HIV infections
in sex work. In New South Wales no case
of HIV infection between a sex worker and
a client has been recorded since sex work
was decriminalized (Donovan et al. 2012).
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Pa vegne av
vanvittig mange?

Av Astrid Renland

Under paneldebatten som fulgte lanseringen av Andrés Lekangers bok Prostitusjon
8. mars på Litteraturhuset, kom temaet
representasjon på bordet. Panelet var
bredt sammensatt av representanter fra
prostitusjonstiltak, kvinnebevegelsen og
politikken i tillegg til forfatteren selv, men
det var ingen som jobber eller har jobbet
som sexarbeider til stede. Det er ikke så
uvanlig, først og fremst fordi det hører til
sjeldenheten at noen står fram og sier at –
jo jeg har solgt sex en gang i tiden, men nå
er jeg stortingspolitiker, jurist, sosialarbeider eller hva det måtte være, og jobber ikke
lenger som sexarbeider: Sagt på en annen
måte, å komme ut av dette skapet unngår
de fleste om de ikke må. Årsaken til det er

stigma, og konsekvensene av stigma er at
sexarbeidere flest ikke deltar i det offentlige ordskiftet.

Man kan også spørre seg om hvor stort
panelet skulle være om det skulle dekke det
komplekse mangfoldet som sexarbeideres
stemmer i feltet rommer. Det er nemlig
ikke sånn at Tanja Rahm er talerør for
95 prosent av de som selger sex og Hege
Grostad representerer de resterende fem
prosentene, som radikalfeministene ynder
å hevde. Ja, for prosentene som oppgis er
noe mer enn tenk på et tall, det er et strategisk grep for å gi en illustrasjon på hvor
mange utslåtte ofre versus vellykkede eskorter som finnes i sexbransjen: Det illuderer
at Rahm taler på vegne av vanvittig mange

i motsetning til Grostad som representerer de få. Mangfoldet som befinner seg
mellom ytterpunktene overlevende etter
prostitusjon og profesjonsbevisste eskorter,
snakker ingen om, selv om det er her de
fleste befinner seg med sine ulike motiver
for å selge sex.
Når det er sagt, er det et demokratisk problem at det er så få mennesker som selger
sex som deltar i debatter om politiske forhold og politikkutforming. Det er heller
ingen andre samfunnsmessig marginaliserte grupper som har fått så klar beskjed
om at deres stemme er uønsket som vi var
vitne til da LO for mange år siden inviterte til debatt om sexkjøpsloven og nektet
å invitere med kvinner som hadde erfar-

ing med sexarbeid. Men det er ikke bare i
Norge at sexarbeideres stemme stenges ute
fra offentlig debatt-arena. Svenske prostitusjonsforskere formidler at landets prostitusjonsenhet ikke lar dem komme i tale
med brukerne; én fortalte at hun fikk beskjed om at det ikke var nødvendig å snakke
med brukerne fordi de ansatte representerte deres stemme. Tiltaket var hardcore
abolisjonister, og det er meget mulig at
deres synspunkt var representativt for
brukere av tiltaket. Men det kunne jo også
være at sexarbeiderne som brukte stedet
hadde mer og noe annet på hjertet enn det
de formidlet til
saksbehandlerne.
Det er som kjent

de siste to tiårene. Stigma knebler. Det er
heller ingen overdrivelse å si at det per i
dag ikke finnes noen andre marginaliserte
samfunnsgrupper som er så kontrollert av
stigma som sexarbeidere er. Årsaken er
at det har store omkostninger å stå fram,
og man risikerer sanksjoner både fra familie og venner og nåværende eller framtidige arbeidsplasser. Sexarbeideraktivisten
og leder for Rose Alliance i Sverige, Pye
Jacobsson, fikk beskjed om at hennes
stemme i det offentlige var uforenlig med
arbeidet hun hadde på en sosial institusjon, og hun fikk fyken. Det er heller ingen
utenkelig situikke den stolte og sjon i Norge.
Andre
har
glade stoffbrukeren som represen- opplevd at
familien har
terer brukerperspektivet i politikken gått imot dem,
og mange har
og rusfeltets omsorgstilbud.
barn å tenke
på.

I det nordiske
nettverket
for
prostitusjonstiltak
ble fraværet av
sexarbeidere og
deres stemme på
nettverksmøtene
– i alle fall så fremt man ikke representerte overlevelsebevegelsen, inntil for få
år siden begrunnet med at det var av
hensyn til sexarbeidernes eget beste.
Overlevelsebevegelsen er som kjent motsatsen til sexarbeideres politiske aktivisme;
rettighetsbevegelsen. Førstnevnte krever
kriminalisering, mens sistnevnte krever
avkriminalisering. Årsaken til at aktive
sexarbeidere ikke fikk delta, var fordi det
kunne være en belastning å stå fram, ble
det sagt, og det er i seg selv et fascinerende
grep når systemet bruker storsamfunnets
fordømmelse for å hindre deltakelse og
usynliggjøre undertryktes stemmer.

I denne sammenhengen har Norge skilt
seg positiv ut ved at helsemyndighetene
ansatte sexarbeidere som likepersonsarbeidere under hivepidemien på slutten av
1980-tallet. PION som ble etablert av sexarbeidere med støtte fra Kristen Frigstad,
og som har vært ledet av både sexarbeidere og andre fagprofesjoner de 25 årene
organisasjonen har eksistert, har både vært
tatt inn i varmen av de norske prostitusjonstiltakene og mottatt offentlig tilskudd til
drift i alle disse årene. PIONs søsterorganisasjoner i Finland, Sverige og Danmark
har ikke mottatt statlig tilskudd til drift.
Men stigma hindrer deltakelse, og det er
fortsatt et faktum at de færreste sexarbeiderne krever sin plass i offentlige debatter;
man trenger faktisk ikke en hel hånd for
å telle hvor mange det har vært i løpet av
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seg maktas språk og opponerer ikke mot
at det kreves at brukerne orienterer seg
mot behandlingssystemet språk og tanker
i stedet for at systemet må se tiltak i lys av
brukerne – altså fra et nedenfra-perspektiv.
Samtidig illustrerer utviklingen innenfor
rusfeltet der brukermedvirkning skaper en
arena for deltakelse i politikkutformingen
– og man kan trekke paralleller til LHBTfolket -- at flere må ta steget ut av skapet og
ut i den offentlige debatten om man skal
ha håp om endringer. Og det vil nok skje,
en dag.

Ja, man kan også oppleve at barnevernet
intervenerer i familien på grunn av mor
eller fars sexarbeid, og det skal ikke mye
fantasi til for å skjønne at en etat som griper
inn på moralistisk grunnlag, har man lite å
stille opp mot. For én person jeg kjenner ble
løsningen å gå med på urinkontroll, fordi
det lokale barnevernskontoret forestilte
seg at sexselgere ofte er belastet med stoffproblemer, og tisseprøvene ga dem følelsen
av å gjøre noe. Man risikerer altså barn,
familie, venner, nabolag og jobb eller jobbmuligheter, og man risikerer at pårørende
utsettes for trakassering og mobbing. Det
er med andre ord ikke selvstigma og skammen over egen virksomhet som får folk til å
holde kjeft, men ivaretakelse av dem man
har rundt seg.
Det er ikke bare sexarbeidere som er samfunnsmessig marginalisert og stigmatisert.
For selv om man får inntrykk av at rusfeltet
svømmer over av eks- og nåværende brukere som uttaler seg om dette og hint, er det
faktisk svært få personer som deltar aktivt
på det meste av det som skjer. Og det er
som kjent ikke den stolte og glade stoffbrukeren som representerer brukerperspektivet
i politikken og rusfeltets omsorgstilbud.
Spørsmålet er som Ida Kristine Olsen fra
proLAR og leder i SMIL – Støttegruppe
for mødre i LAR, uttrykker det: hvem er
det egentlig vi representerer? Hun spør
om det er den enkeltes evne til å underlegge seg systemmakten som gjør noen
mer representativ enn andre; man lærer

Sexarbeidere flest deltar
ikke i den offentlige
debatten.
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Anmeldelse av boken
Prostitusjon

“gruppen «prostitusjonsmotstandere» skiller seg fra
alle de andre gruppene i Lekanger beskriver”

– Pro et Contra

Av Daisy Elizabeth Sjursø og Hilde Bjørnstad, styremedlemmer i Kvinnefronten

Andrés Lekanger har skrevet
en bok om debatten rundt
prostitusjon. Han er selv
aktiv motstander av sexkjøpsloven vi har i Norge,
som er en variant av den
internasjonalt kjente nordiske modellen. Dette er loven
som kriminaliserer dem
som kjøper sex, og avkriminaliserer dem som selger
sex.

Imed de ulike meningene og men-

ntensjonen med boken er å bli kjent

ingsførerne innen temaet prostitusjon.
«Tanken med bokserien er å redegjøre
for debatten slik at folk skal kunne gjøre
seg opp sin egen mening.» (Marianne
Egerdal, Humanistisk forlag)

BLekanger har fått med gode hisoken er interessant å lese, og

toriske poenger, men vi finner den også
mangelfull. Lekanger åpner med å gi
leseren en innføring i sin egen oppdeling
av meningsbærerne i debatten. Disse
deler han inn i fem grupper.
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K

vinnefronten har han plassert i en
bås i lag med radikalfeminister og
kristenkonservative, og kalt denne posisjonen for «Prostitusjonsmotstandere».
Selv har Lekanger plassert seg i gruppen
«Sexarbeider-aktivister» Slik får han det
til å høres ut som at vi, meningsmotstanderne hans, er mot de som er i prostitusjon, mens han og hans meningsfeller
arbeider for rettighetene deres.

DKvinnefronten og andre
et er underlig å plassere

radikalfeminister i samme gruppe som
kristenkonservative og moralhøyre.
Vi har ulik grunnholdning til prostitusjon og ikke minst til de som er i
prostitusjon. Og vi har ulike løsninger.
Kristenkonservative og moralhøyre
vil kriminalisere de som er i prostitusjon, mens Kvinnefronten, som andre
radikalfeministiske organisasjoner,
arbeider for det stikk motsatte, nemlig
en avkriminalisering av mennesker i
prostitusjon.

Lten, men ved å samle alle de som

ekanger etterlyser nyanser i debat-

forsvarer sexkjøpsloven i én gruppe, blir
jo faktisk nyanser utelatt. Amanda Schei
har et godt poeng i sin anmeldelse av

boken i Minervanett, når hun skriver
at gruppen «prostitusjonsmotstandere»
skiller seg fra alle de andre gruppene
Lekanger beskriver. Denne kunstige
inndelingen av grupper (høyreliberale
og venstreliberale) representerer ikke det
politiske landskapet i Norge. Mens én av
Lekangers fem grupper er for sexkjøpsloven, så har loven i virkeligheten solid
fotfeste på både høyre- og venstresiden i
norsk politikk.

I argumenter har Lekanger fullstendig
p presentasjonen av motstandernes

utelatt argumentene om hvordan vi ser
sammenhengen mellom etterspørsel
(marked/kjøper) og trafficking (forsyning/de som ender i prostitusjon) Dette
er helt sentrale argumenter, ikke bare for
radikalfeministene, men også for politiet
som argumenterer med at sexkjøploven
er et viktig verktøy mot trafficking.
Lekanger snakker mest om menneskehandel og menneskesmugling og bidrar
dermed til begrepsforvirring.

Vikke bare nasjonalt, men også inter-

i som jobber mot prostitusjon tenker

nasjonalt, og da er analysen av trafficking i et globalt perspektiv helt nødvendig.
Lekanger snakker om menneskesmugling

som en del av migrasjon. Dette er
ikke nødvendigvis trafficking da målet
med trafficking som regel er seksuell
utnyttelse eller tvangsarbeid (Interpol).
Menneskesmugling er å ta betalt for å
smugle folk over landegrenser.

Vder prostitusjon er konteksten, virker
ed å unnlate å snakke om trafficking

det som om det er mulig å trekke et skille
mellom de to tingene. Vi vil gjerne se
god argumentasjon for hvordan man skal
gjøre dette. Det er organiserte kriminelle
nettverk som står bak trafficking, og
dermed også store deler av sexindustrien.
Vi kan ikke skjønne hvem som blir hjulpet av å late som om dette ikke er en del
av bildet.

Fgrenser for å forhindre utnyttelse

orøvrig synes vi forslaget om åpne

av migranter er en ganske fiffig løsning.
Lekanger synes ikke å være klar over at
det finnes trafficking også innad i land.
Mennesker, og særlig barn som lever
i fattigdom, har rømt hjemmefra eller
lever på institusjoner er blant de som
er svært utsatt for dette. Frakter man
mennesker over lengre avstander er det
lettere å utnytte dem, noe som eksempelvis skjer i stor skala i India og USA.
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“Det er akkurat som om det er synd og litt trist
at ikke alle liker å selge sex”

Åpne grenser vil ikke være en løsning
på dette, men heller bidra til å eskalere
problemene. Den røde tråden i boken
er en gjennomgående redusering av
meningsmotstandere, sammenblanding
av argumenter, og misforståelser.

L

ekanger skriver om internasjonale
nettverk som «sexarbeider-aktivistene» og PION i Norge har tilknytning
til. Om fagforeninger, grasrotbevegelser, rettighetsorganisasjoner og
selvhjelpsgrupper. Totalt fraværende
er imidlertid beskrivelsen av både de
nasjonale og internasjonale nettverkene Kvinnefronten har jobbet med i
over 30 år, og den radikalfeministiske
bevegelsen generelt. For å nevne noen:
Krisesentrene, politiet, anti-trafficking-organisasjoner og overlevende etter
prostitusjon. Sistnevnte er grupper av
kvinner over hele verden som reiser seg
etter liv i prostitusjon og velger å stå
frem med sine historier og stemmer for
å jobbe for avskaffelse av prostitusjon.
«Survivors», vil de bli kalt, og det er en
kraftig politisk bevegelse som jobber
for implementering av den nordiske
modellen internasjonalt. De har lykkes i Canada, Nord Irland, Irland og
Frankrike, hvor variasjoner av sexkjøpsloven vi har i Norge, Sverige og
Island har blitt innført.

K

vinnefronten har vanskelig for å
se unnlatelsen av denne politiske
bevegelsen i Lekangers bok som noe
annet enn et forsøk på å stilne disse
stemmene. Og det forundrer oss, når det
kommer fra en person som jobber for en
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interesseorganisasjon for prostituerte og
har dedikert et helt kapittel i boken sin til
temaet: «Hvem skal vi lytte til».

I eksempler på personer som i henhold
n nevnte kapittel finner vi en rekke

til Lekanger representerer «ytterpunktene av skalaen», og han gjør nettopp
det han kritiserer meningsmotstanderne
i debatten for å gjøre, nemlig sette dem
opp mot hverandre. Samtidig spør han
seg om det «ikke er rimeligere å se på
mennesker som selger sex som en mye
mer mangfoldig og variert gruppe mennesker som befinner seg på ulike steder
på skalaen, og å løfte disse stemmene.»

Tkvinne som Lekanger velger å

anja Rahm er en eks-prostituert

dra opp av hatten som et eksempel
på «offeret» i debatten, og han setter
henne, ikke overraskende, opp mot Hege
Grostad, en kjent norsk «lykkelig» sexarbeider. Astrid Renland skrev i Radikal
Portal i mars 2013 at norske medier kun
var interessert i å lytte til Tanja Rahm
fordi de kunne «fråtse i hennes utlegging
om ekle, kåte kunder og falsk stønning»
Og det at hun er en politisk aktivist og
jobber aktivt for at danske myndigheter
skal forby sexkjøp, har ikke blir belyst.

S

om Renland, daglig leder av PION,
selv poengterer her, er Tanja Rahm
politisk aktiv i Survivor-bevegelsen.
Rahm er selv overlevende etter prostitusjon og sitter i styret til SPACE
International. Å få henne til å fremstå
som en enkeltperson og slik skrive ut
kvinnene hun representerer, og deres
organisasjoner, av historien er et grovt
overtramp.

L

ekanger skriver at de mest marginaliserte er de mest utsatte. Hvem
mener Lekanger representerer dem?
Er det han, er det PION? Hva slags
exitstrategier mener han bør på plass?
Det er akkurat som om det er synd og
litt trist at ikke alle liker å selge sex, men
vi skal allikevel ikke ta hensyn til alle de
som vil ut av prostitusjon, noe som er vel
dokumentert at det store flertallet vil.

Vkildene Lekanger benytter seg av

i savner en redelig presentasjon av

i boken, i tillegg til at vi etterlyser tall,
statistikker og reell forskning, forskning
som meningsmotstanderne selv benytter
seg av. Kildelisten er full av debatt- og
kronikkinnlegg hvor 25 prosent er
referanser til eget arbeid eller personer
tilknyttet egen organisasjon.

Ndebatten, men veldig mange av

å er dette en bok som redegjør for

påstandene er udokumentert. I tillegg
er meningsmotstanderes meninger ofte
belagt med relativt utdaterte bøker og
kronikker. Hvorfor har ikke Lekanger
referert til noe av arbeidet som er gjort
av dagens landsstyre i Kvinnefronten?
Anne Kathrine Eltvik blir brukt som
talsperson for Kvinnefronten, men har
ingen tilknytning til organisasjonens
ledelse.

I i sammenheng med Amnesty

d debatten som raste i sommer

Internationals forslag om å avkriminalisere hele sexindustrien, var
Kvinnefrontens ledelse veldig aktiv i
media, og det hadde ikke vært vanskelig for Lekanger å benytte seg av andre

kilder for å belyse vårt standpunkt i
saken. Allikevel velger han å referere til
et debattinnlegg Eltvik har skrevet, om
at «Amnesty International spiller på lag
med halliker, perverse horekunder og
bakmenn som vinner på at prostitusjon
blir ufarliggjort.» Med tanke på at dette
er en bok hvor målgruppen er mennesker som ønsker å sette seg inn i debatten
og argumentene, er dette et merkelig
sitat å komme med uten at kilder for
disse meningene trekkes frem.

LKvinnefronten i boken. Han

ekanger henviser ellers ofte til

trekker frem talspersoner fra eldre tider,
mens han refererer til en bok utgitt av
Ane Stø, fra Kvinnegruppa Ottar. På et
tidspunkt refererer han også til et hefte
utgitt av Kvinnefronten som heter 18
myter om prostitusjon. Han «glemmer»
å nevne at dette heftet kun er oversatt
av Kvinnefronten, mens faktisk utgiver
er European Women’s Lobby. Heftet ble
utgitt i forbindelse med at de kom med
en anbefaling til alle EUs medlemsland
om å gå inn for den nordiske modellen.

Ten meningsmotstander som blir

ove Smaadahl er et eksempel på

nevnt og referert til, men som Lekanger
unnlater å fortelle hvem faktisk er,
nemlig leder av krisesentersekretariatet
i Norge. Lekanger setter radikalfeminister opp mot de prostituerte ved å
fremme argumentene om at mennesker
i prostitusjon «umyndiggjøres» av oss og
reduseres til passive objekter i stedet for
aktive subjekter.

Uargumenter her finner vi særde-

nngåelsen av å gå i dybden på våre

les kritikkverdig. En hyppig referanse
i boken er Bakgater skrevet av Cecilie
Høigård og Liv Finstad i 1986. Boken
var banebrytende da den kom. Men om
Lekanger ville hjulpet folk til å forstå
argumenter som motstanderne hans
benytter seg av, kunne en litt mere up-to
date referanse også vært på sin plass.
Så sent som i 2014 skrev for eksempel
Høigård «Smertens plass i prostitusjonsdebatten», en tekst som tar for seg
de retoriske virkemidlene pro-prostitusjons-folket benytter seg av i debatten,
som skaper god gjenklang langs hele det
politiske spekteret. Det er begreper som
sexarbeid, fagforeninger og offer.

Snyansert vis, slenger Lekanger stadig
elv om boken tidvis er skrevet på

ut «tanker» som vanskelig kan beskrives
som annet enn påstander. Vi lurer for
eksempel på hvordan han har kommet
frem til at: «Prostitusjonsmotstanderne
forstår valg, seksualitet, og makt ut i fra
sitt middelklasseståsted, og de gjør det
på en måte som utelukker erfaringene til
migranter i sexbransjen». Og undrende
blir vi når denne setningen plutselig dukker opp: «Det er heller ikke slik at fordi
man er fattig så er man dum.» Hvem er
det han snakker til her, og hvem påstår
han mener dette?

GLekanger om kampen mot prostianske tidlig i boken skriver

radikalfeministene siden gikk i allianse
med. Christian Krohg ga ut boka
Albertine i 1886 som var et kampskrift
mot offentlig prostitusjon. Krogh var
opptatt av fattige kvinners urettferdige
situasjon, og det var arbeidere som tok
til gata og gikk i demonstrasjonstog mot
regulert prostitusjon den gangen, ikke
kirken. I kjølvannet av dette ble bordeller
forbudt i Norge, og mennesker utsatt for
prostitusjon har siden vært avkriminalisert.

Dfolk uten særlig innblikk i debatten

enne boken skulle vært en bok som

kunne lese for å sitte igjen med en god
oversikt over landskapet, og til en viss
grad gjør man det. Men med Lekangers
faktafeil, påstander, egne tolkninger i
tillegg til den gjentatte marginaliseringen
av meningsmotstanderne, er den blitt en
kanal for PION for å spre sine synspunkter på. Dette er svært gjennomsiktig for
de om allerede har satt seg inn i tingene.
Det hadde vært interessant med en proog kontra-bok, men kanskje ville det
vært mer naturlig og en bedre idé å be
motdebattanterne skrive sammen?

KAndrés Lekanger ville kunne ha
vinnefronten er ikke i tvil om at

skrevet en aldeles strålende redegjørelse
om «sexarbeider-aktivisme». Vi er skuffet
over Humanistisk forlag, som har valgt
en forfatter til dette bidraget i Pro et
Contra-serien som er så partisk.

tusjon i Norge, at den startet på 1950-tallet med kristenkonservative i spissen som
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Isabellas historie
STENERS
EN
DERS
N
A

Risikabelt
å anmelde
vold og
ran

«Isabella er voldtatt og ranet i sin egen
leilighet. Hun er 30 år, og selger sex
gjennom annonsering på Internett for å
tjene penger. Isabella gjør det ikke fordi
noen tvinger henne, men hun opplever
at det er det beste blant få alternativet
til inntekt. Tidvis føler hun seg utrygg,
men stort sett er pengene hun tjener viktigere enn følelsene som kan komme og
gå når hun møter kunder. Isabella er født
i Bulgaria, men der er hun uten arbeid,
og det er mest penger å tjene på kunder i
Norge. Det var svært vanskelig å komme
seg inn på det private leiemarkedet. Hun
hadde flaks og fikk bo sammen med noen
andre fra Bulgaria som også selger sex.
De har en ordentlig, individuell husleiekontrakt og depositum. Noe av inntekten
sin sender hun hjem til familien – hun
har ikke fortalt dem hvordan hun egentlig
tjener pengene – men hun bruker også
penger på husleie, klær og mat i Norge».*
Et av de viktigste poengene i denne
historien er at Isabella er avhengig av
leiligheten for å opprettholde sitt livsgrunnlag. Uten leiligheten har hun meget
begrensede muligheter til å klare seg selv i
Norge. Ingen tvinger henne til å selge sex,
men hun trenger penger og har få andre
alternativer til inntekt i livet sitt. Med politiets praksis i dag er hennes livsgrunnlag
truet dersom hun blir voldtatt eller ranet.
Ifølge norsk lov gjør ikke Isabella noe
ulovlig når hun selger sex fra leiligheten.
Imidlertid bryter huseieren loven dersom
vedkommende leier ut vel vitende om at
det foregår sexsalg der.

«Hallikparagrafen»

Personer som selger sex i sin leide leilighet risikerer å bli hjemløse
dersom de politianmelder et ran eller overgrep. Konsekvensen blir en
opplevelse av rettsløshet blant en allerede utsatt gruppe i det norske
samfunnet.
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Loven som trer i kraft dersom huseieren
vet om sexsalget er den såkalte «hallikparagrafen» (straffeloven §315), en lov
som antageligvis er ment å gjøre det
vanskelig å utnytte personer som selger
sex. Politiets praksis medfører dessverre
at håndhevelse av loven rammer de den
er ment å beskytte. Lovteksten lyder:
Den som a) fremmer andres prostitusjon eller b) leier ut lokaler og forstår at
lokalene skal brukes til prostitusjon eller
utviser grov uaktsomhet i så måte, straffes
med bøter eller fengsel inntil 5 år. Hvis
huseieren leier ut lokalene i visshet om at
leietageren selger sex, er personen skyldig
i henhold til loven Men hva skjer dersom
huseieren ikke vet om hva som skjer i
leiligheten, og politiet mener huseieren

burde visst det? Da har de et pressmiddel, fordi de kan si at det er utvist grov
uaktsomhet. Parten som rammes hardest
av denne fremgangsmåten er sexselgeren,
som ikke har gjort noe ulovlig.

Risiko uten garanti

På Nadheim – Senter for kvinner og
menn med prostitusjonserfaring erfarer
vi at politiet har kontaktet huseieren
der de oppdager at det foregår sexsalg i
leiligheten. Huseieren blir i disse tilfellene
informert om forholdene, og får beskjed
om at en kan bli etterforsket for brudd på
Strl. §315. Det er naturlig at huseieren i
disse tilfellene blir stresset og kansellerer
leieforholdet umiddelbart. I mange tilfeller mister da leieboeren betalt husleie
og depositum. Dette er vanligvis ikke ubetydelige summer. Den økonomiske belastningen kan være spesielt stor om man i
tillegg er ranet. Politiets fremgangsmåte
fremkaller frykt hos både huseier og leietageren. Ingen ønsker å bli mistenkt for
hallikvirksomhet, og alle ønsker tak over
hodet.
Gjennom Nadheims oppsøkende arbeid
på Internett har vi fått enda flere historier om at folk er tilbakeholdne med
å kontakte politiet – nettopp på grunn
av fortellingene om folk som mister
leiligheten sin. De ønsker ikke å risikere
noe og vil ha garantier for at ingenting vil
skje. Disse garantiene kan verken politiet
eller andre gi. Så lenge man må oppgi
sin bostedsadresse når man anmelder
vold, vil «hallikparagrafen» trumfe politiets gode intensjoner. Selv om Nadheims
erfaringer i samtale med politiet har blitt
nedtonet av dem, bør det være all grunn
til å ta mistilliten alvorlig.
For Isabella har vi en situasjon der hun
risikerer å miste leiligheten sin, samtidig
som hun også kan ødelegge for de hun
bor med, dersom hun politianmelder det
hun har blitt utsatt for. Hun har også hørt
historiene om politiet. Saken hennes vil
helt sikkert bli etterforsket, men huseieren
risikerer også å bli kontaktet og informert
om Strl. §315 av politiet. Isabella er
dermed stilt i en ganske håpløs situasjon,
og en kan spørre seg om hun har et reelt
valg om å politianmelde.

Offerets ansvar

Den utilsiktede konsekvensen av politiets
praksis er at ranere og overgripere kan
fortsette å operere fritt i samfunnet vårt

uten å bekymre seg over konsekvensene.
Bør Isabella hindre fremtidige voldsepisoder og stoppe gjerningsmennene ved å
sette sin egen leilighet og sitt depositum
på spill? Eller bør hun opprettholde livsgrunnlaget sitt ved å la være å anmelde
forholdet og fortsette som før? Har offeret
et ansvar i denne situasjonen? Dette er
dilemmaet voldsutsatte som selger sex må
forholde seg til, og det er dette dilemmaet
Nadheim møter i arbeidet med personer
som selger sex når de forteller om voldshendelser. Mange føler skam og frykt
når de blir utsatt for overgrep og ran, og
personer i prostitusjon er ikke et unntak.
De står i en undertrykt situasjon der de
opplever å være i en rettsløs tilstand.
Nadheim kan ikke anbefale dem å kontakte politiet, men vi kan informere om
hva som kan skje dersom de gjør det. Vi
kan også informere om deres rettigheter
på boligmarkedet, men uten særlige ressurser til å diskutere sin situasjon med
utleier er det lite de kan få gjort.

Hjelpetiltakenes råd

Lederen i Stortingets justiskomité Hadia
Tajik var nylig i en samtale med Nadheim
der problemstillingen ble tatt opp. Etter
samtalen sendte hun et offentlig skriftlig
spørsmål til justisministeren. Hun spør
om han ser at det er et problem at personer som selger sex må oppgi bostedsadresse med tanke på å oppklare vold,
overgrep og ran. I sitt svar avfeier i grove
trekk Anders Anundsen problemstillingen
og viser til at lovgiver ser på prostitusjon
som et uønsket fenomen. Han konkluderer sitt svar med å gi ballen tilbake til
hjelpetiltakene: «Hjelpetiltak som driv
oppsøkande teneste har ei viktig oppgåve
i å gje råd til utanlandske personar i prostitusjon som kan bidra til at dei som har
utsette dei for vald blir straffa». Hvilke
råd han mener hjelpetiltakene bør gi,
er uklart. Ofrene for vold eller overgrep
hadde ikke trengt å ta stilling til dilemmaet
dersom det fantes klare garantier for at en
anmeldelse ikke vil ramme dem selv eller
deres medleietagere. Disse garantiene er
det ingen som vil gi. Bekjempelse av hallikvirksomhet bør ikke gå på bekostning
av sikkerheten til hundrevis av mennesker
som selger sex.
* Isabella er fiktiv, men hennes situasjon er typisk
for mange Nadheim er i kontakt med.
Anders Stenersen er Sosiolog og
sosialkonsulent på Nadheim

41

Albertine 2016

PROSTITUSJONSDEBATTEN I UK

Albertine 2016

PROSTITUSJONSDEBATTEN I UK

Til tross for at
Storbritannia ikke har
forbudt sexkjøp, har det
de siste 30 årene vært
iverksatt en rekke forbudsbestemmelser og
kontrollstrategier for å
forhindre åpenlyst kjøp og
salg.

Gateprostitusjon er også den arenaen
der man finner flest utenlandske arbeidere, og en del av disse har opplevd å bli
utsatt for tvang eller lurt inn i arbeidet på
falske premisser.

Den politiske debatten rundt prostitusjon på denne tida var sterkt påvirket av
aktivisme i lokalsamfunnene fra dem
som var vitne til gateprostitusjon hver
dag, og det dreide seg om forstyrrelsene
og eksponeringen for umoral som
foregikk på grunn av prostitusjon, og da
spesielt gateprostitusjon. Lokalsamfunn
var redde for påvirkningen gateprostitusjonen kunne ha på omdømmet deres,
innvirkningen det ville ha på kriminalitetsnivået og den synlige narkotikabruken, og kvinner var redde for
seksuell trakassering fra krabbekjørerne.
Kundene i bil ble sett på som det største
problemet av befolkningen, og mye press
ble lagt på regjeringen for å få innført
forbud mot denne kjøringen.

Forbud mot kerb crawling og
kundefokus
Wolfenden-rapporten som kom på
1950-tallet, omhandlet seksuallovbrudd i
forbindelse med homofili og prostitusjon,
og det er denne rapporten som har ligget
til grunn for lovverket rundt prostitusjon
i Storbritannia helt frem til i dag. Det
ble konstatert at uansett hvor umoralsk
prostitusjon måtte være, så burde loven
ikke ha noen makt rundt handlinger
definert ut fra moral. Istedenfor burde
fokuset ligge i å beskytte offentligheten
mot ordensforstyrrelser og ubehag relatert til prostitusjon. I 1956 ble det derfor
forbudt både å drive bordell, å drive

Storbritannia har lenge fulgt nøye
med på utviklingen i Skandinavia etter
innføringen av sexkjøpsloven i Sverige i
1999, og i Norge i 2009. Storbritannia
har i flere tiår kriminalisert flere arenaer
hvor kjøp og salg av sex foregår, men de
har til dags dato aldri gått så langt som
På samme tid var det et stort samfunnså forby verken kjøp eller salg av sex i seg
fokus på romantikk og monogami, og
selv. Grunnlaget ligger i en forståelse
som følge av dette ble det utviklet et bilde
fra 1950-tallet og utover, med
av mannlige sexkjøpskunder som
Wolfenden-komiteen som avgseksuelt avvikende. Forståelsen var
jorde at moral og lov aldri burde
at det måtte være noe galt med dem
blandes, og at lover ikke skulle
som ikke kunne få seg en kvinne
Til tross for at Storbritannia ikke
uttrykke moralske synspunkter.
uten å betale for det. Dermed ble
Nord-Irland innførte forbud mot
også sett på som en
har forbudt sexkjop har det de siste sexkjøpere
kjøp av sex i 2015, og det blir
fare for vanlige kvinner. Avisene
tretti årene vært iverksatt en rekke
interessant å se om dette vil ha
var fulle av sensasjonsstoff også
noen påvirkning på lovverket i
på denne tida og dro raskt linker
lover og bestemmelser for å fordet øvrige Storbritannia.
mellom prostitusjon og kriminalTil tross for at Storbritannia ikke
itet, noe som var enkelt med tanke
hindre åpenlys kjop og salg av sex.
har forbudt sexkjøp, har det de
på seriedrapene på prostituerte av
siste 30 årene vært iverksatt en
The Yorkshire Ripper og drapene
rekke lover og bestemmelser for
i Hammersmith. Seriedrapene
å forhindre åpenlyst kjøp og salg.
støttet opp under, og videreutviklet,
radikale feministers argument om
Prostitusjonsmarkedet i Storbritannia
hallikvirksomhet og å tilby eller etterprostitusjon som vold og kunder som
er stort og kan omfatte rundt 100 000
spørre sex i offentlighet, og å tilby sex ble seksuelt farlige, og dette negative synet
mennesker. Man må i tillegg regne med
forbudt i 1959. Kjøp og salg av sex ble
på menn som kjøper sex har påvirket
høye mørketall pga. hemmelighold og
altså ikke forbudt, men måten handelen
prostitusjonsdebatten helt frem til i dag.
også menneskehandel. Majoriteten av
foregikk på samt arenaen den foregikk
Forbudet mot krabbekjøring markerte et
prostituerte selger sex innendørs i egen
på ble forbudt. Disse lovene hadde liten
skifte i hvem som var ansvarlig for probbolig eller ved å leie hotellrom, mens
langvarig effekt, og lite ble gjort på 30
lemene knyttet til prostitusjon.
minoriteten, og de mest utsatte, selger
år inntil loven mot kerb crawling eller
Som følge av forbudet mot spaning
sex på gata. Begge gruppene er hovedkrabbekjøring (Sexual Offences Act
etter sexarbeidere fra bil, ble gateprossakelig motivert av penger, og gruppene
1985) kom i 1985. Denne innebar forbud titusjonen noe forskjøvet, men store
er dominert av kvinner. Mens innendørs- mot å kjøre gatelangs og gjentatte ganger innvirkninger uteble. En stor grunn var
gruppa har rapportert at de finner
etterspørre tjenestene til gateprostituerte. problemene for politiet med å bevise
stigma mest belastende (The Student Sex Loven spesifiserte altså at kunder måtte
gjentatte forespørsler, en annen var at
Work Project) som følge av å måtte holde etterspørre sex gjentatte ganger, det vil si mange politimenn ikke forholdt seg til
en del av livet sitt hemmelig og jobbe
over tid, for å begå en straffbar handling. den farlige sexkunden og lukket øynene
innenfor et felt som storsamfunnet finner Samtidig var det tilstrekkelig for en
innimellom. De prostituerte var fortsatt
uakseptabelt, formidler gateprostituerte
gateprostituert å tilby sex én gang i det
målet for kriminaliseringen til tross for
om psykososiale problemer, levekåroffentlige rom for å bli kriminalisert.
at loven skulle fokusere på kundene. De
sproblemer, vold og rusavhengighet.
samme problemene som var til stede før

“

”

Av Katrine Salomonsen
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forbudet var dermed fortsatt høyst aktuelle, og det ble fortsatt diskutert hvordan
man skulle takle dette problemet.

dagen; de prostituerte. Til tross for det
økende fokuset på sexkjøperen som et
faremoment, ble fokuset i lovverket lagt
på å bedre forholdene til befolkningen på
bekostning av de prostituertes velferd.

Innforingen og bruken av
Anti-Social Behaviour Orders

I 1998 ble Anti-Social Behaviour Orders
Normalisering av sex og
(ASBO), eller forbud mot antisosial
globalisering
oppførsel, innført. Dette ble implementert som et tiltak for å takle bråk og vold,
Mot slutten av 1990-tallet økte bruken av
ofte i forbindelse med fyll, og var ikke
IKT. Telefonsex ble vanlig, og pornoegentlig ment som et tiltak mot prostitus- grafi fikk en helt ny arena med PC og
jon, men i og med at å bryte en ASBO
Internett. Strippeklubber, massasjekunne føre til fem års fengsel eller bøter,
institutter og eskortetjenester ble mye
ble forskriftene raskt veldig nyttig i arbei- mer tilgjengelig, og det ble også vanlig
det for å usynliggjøre gateprostitusjon. De ble i tillegg ofte brukt
sammen med forbud mot tilstedeværelsen av gateprostituerte
og kunder i visse områder over
De ble dyttet ut i utkantene av
en viss tid, noe som fikk en lang
rekke negative konsekvenser for
befolkede områder med mindre
de kvinnelige gateprostituerte.
lys, mindre mennesker
De ble dyttet ut i utkantene av
befolkede områder med mindre
og mindre trafikk.”
lys, mindre mennesker og
mindre trafikk, noe som skapte
farlige situasjoner. De ble isolerte i mørke områder med mindre beskyttelse i form av vitner.
I tillegg var det mindre sjanse
for å bli fanget på overvåkningskamera,
for menn å reise utenlands for å oppleve
skulle overgrep av noe slag skje. En
andre seksuelle arenaer. Økt globaliserkonsekvens var, kombinert med forbudet ing førte til en større synlighet av
mot krabbekjøring, at det ble mindre tid
gateprostitusjonen, og med det økende
til å vurdere kundene og dermed drive
fokuset fra regjeringen på menneskerisikoanalyse for egen sikkerhet. Dette
handlere som årsaken til endringene på
var også et problem før man ble bannutendørsarenaen, fremsto hele proslyst fra et befolket område, men det nye
titusjonsbransjen som enda skumlere.
lovverket gjorde risikoen enda større. Det Kunden sto fortsatt i fokus som en farlig
ble også umulig å holde et beskyttende
figur på lokalt nivå, men det voksende
øye over hverandre innad i miljøet hvis
internasjonale bildet av sexbransjen
noen ble savnet.
inneholdt nå et stort nettverk av voldelige og kyniske menn som lurte uskylMange organisasjoner som jobbet for
dige jenter inn i en hverdag av dop og
prostituertes rettigheter reagerte på at
voldtekt.
tiltakene som ble innført etter press fra
Det var rundt tusenårsskiftet at mennelokalsamfunnene. Verken organisasskehandel med formål om prostitusjon
jonenes eller de prostituertes stemmer
virkelig kom i fokus i samfunnsdebatten,
ble hørt, og man lyttet ikke til dem som
og den gateprostituerte vokste frem
visste mest om gateprostitusjon i hver-

“
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som et offer – noe som videre styrket
bildet av kunden som overgriperen.
Menneskehandel ble assosiert med
kidnapping, lureri og høyt nivå av
dramatikk, og tanken om at migrantene
visste hva de gikk til var utenkelig. Dette
til tross for god kunnskap om den fattige
bakgrunnen til de som selger sex på gata.
På den andre siden ble nettopp fattigdomsperspektivet brukt som en årsak til
hvordan disse kvinnene hadde rotet seg
opp i problemene sine og styrket dermed
offerrollen.

Frykten for menneskehandel

I 2003 ble det slått hardt ned
på innendørsmarkedet. Drift av
bordell, eller å assistere i drift av
bordeller, var allerede ulovlig. Det
var også kommet lover på plass
for å kriminalisere utleiere som
leide ut til kvinner som solgte sex.
Lovendringen i 2003 innebar at salg
av sex innendørs, fra to eller flere
personer, ble regnet som bordellvirksomhet. Dette betydde at både
utleier, og leietaker hvis man var
flere, kunne bli straffet for å drifte
bordell. Med andre ord ble man
tvunget til å jobbe alene for å selge
innendørs. For at det ikke skulle
være noen risiko for å bryte loven, måtte
man i tillegg eie sitt eget hjem.
Lovendringen ble innført for å beskytte
det man antok var kvinner utsatt for
tvang, men konsekvensene var at flere
prostituerte ble nødt til å selge sex på
gata med alle forbudene som gjaldt der.
Med andre ord mistet kvinner man
antok ble utsatt for tvang den lille sikkerheten de hadde, med tak over hodet og
noen til å passe på seg, til det enda mer
overgrepsutsatte gatelivet. At flere kvinner som et resultat solgte sex på gata,
gikk i tillegg mot formålet med forbudet
mot krabbekjøring, som var å usynliggjøre gateprostitusjon.
I 2009 ble regelen om gjentatt etterspørsel fjernet fra loven om krabbekjøring.
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Samtidig som “gjentatte ganger” ble
fjernet fra paragrafen om etterspørsel
av sex, ble den lagt til i paragrafen om
tilbud av sex. Etter endringen i 2009
kunne dermed sexkjøpere straffes ved
første kontakt med en prostituert, mens
den prostituerte fikk litt mer pusterom.
Denne endringen fikk massiv støtte fra
sexarbeiderorganisasjoner etter at såkalte
behandlingsprogrammer for kundene
viste at oppførselen deres ikke kunne
rehabiliteres. Kanskje ikke så rart? Kan
man egentlig rehabilitere mennesker for
deres primære behov? Et av kravene for
å få bli med i dette programmet var tross
alt at man var tidligere ustraffet, noe
som luket ut en stor andel av de kriminelle kundene. Og da forskning
tilsier at de fleste sexkjøpere er
normale, fredelige menn, er det
lite som taler for at de overhodet
trenger rehabilitering.

sexkunder fra radikale feminister komme
til syne. Denne loven ble inspirert av sexkjøpsloven i Sverige, da det ble påpekt at
den eneste måten å forhindre menneskehandel med formål om prostitusjon på,
var å redusere behovet. Det er vel verdt
å merke seg at istedenfor å implementere
spesifikke tiltak som gjorde hverdagen til
gateprostituerte tryggere, fortsatte man
agendaen for å kriminalisere kunder.
Det er lett å tenke at dette er et godt initiativ som ivaretar velferden til de mest
sårbare, siden den tross alt setter fokus på
ekstremt utsatte individer. Men hva betyr
egentlig dette tiltaket i praksis? Det betyr

“...istedenfor å implementere

spesifikke tiltak som gjorde
hverdagen til gateprostituerte
tryggere fortsatte man agendaen
for å kriminalisere kunder.”

Selv om denne endringen i
lovverket har en positiv effekt
ved at den virker mindre stigmatiserende mot den prostituerte,
er den reelle effekten at risikoen
for kunder er enda større, og
dermed blir situasjonen for den
prostituerte nok en gang forskyving og mindre tid til å evaluere
kunden og sikkerhet. At kunden måtte
etterspørre sex gjentatte ganger fra en
gateprostituert for at det skulle utgjøre
en straffbar handling, var faktisk noe
prostitusjonsforkjempere kjempet for da
forbudet kom, da dette ville gi prostituerte mer tid til å evaluere kunden og
sikkerheten.
En annen lov fra 2009 gjør en kunde
skyldig i lovbrudd bare ved å love fremtidig betaling for sex med en prostituert
utsatt for tvang, selv om kunden ikke
er klar over dette på daværende tidspunkt. Handlingen er også straffbar
hvis kunden spør den prostituerte om
hun er utsatt for tvang og hun lyver om
dette. Loven kom bare tre år etter de
kjente Ipswich-drapene i 2006. Igjen ser
man konsekvensene av farliggjøringen av

at en kunde, som enten ikke vet eller som
har prøvd å finne ut om en prostituert
er utsatt for tvang, kan bli tiltalt for selv
å ha deltatt i tvang og menneskehandel med formål om seksuell utnyttelse.
Det skremmer i tillegg kunder som kan
ha kunnskap om prostituerte utsatt for
tvang fra å rapportere, da de selv kan bli
inkriminert, noe som ikke hjelper offeret
i situasjonen. Dessuten risikerer ofrene
å bli sendt ut av landet, siden de sjelden
har lovlig opphold.

Toleransesone

Etter flerfoldige år med kriminalisering
som ikke hadde ført til noen vesentlig
redusering av gateprostitusjon eller
nærliggende problemer, gikk Leeds i

oktober 2014 foran som et godt eksempel
og innførte en prøveordning for toleransesoner for kjøp og salg av sex. En studie
av Kate Brown fra 2013 viste at klagene
fra lokalsamfunnet var like høye etter
årevis med ASBO og bøter – et tydelig
signal om at kriminalisering ikke hadde
hatt ønsket effekt. Tanken bak initiativet
var at på dette viset ble prostitusjonen
lokalisert til et spesifikt område og
dermed lettere å kontrollere.
Initiativet kom også som et ønske om å
forbedre forholdet mellom prostituerte
og politiet, og dermed muligheten for å
arrestere flere kriminelle og/eller overgripere. Til forskjell fra en regulert
sone der kommunen og politiet har
et ansvar for rettigheter, sikkerhet
og støtteordninger, betyr en tolerert
sone i sin enkleste betydning, at
politiet lukker øynene for den
kriminelle aktiviteten som foregår i
et bestemt område til bestemte tider.
Sonen i Leeds ble tidligere i år fast
innført på ubestemt tid etter veldig
positive resultater. Blant annet har
det vært en enorm økning i tillit
til politiet, og prostituerte føler seg
nå mye tryggere på å rapportere
overgrep (så mange som 60 prosent
av kvinnene som jobbet i området
rapporterte dette mot sju prosent før
innføringen), noe som også har ført til
domfellelser allerede. Det er også blitt
rapportert færre klager fra den øvrige
befolkningen i området.
På den andre siden har noen gateprostituerte og forretningsmenn i området
uttalt at ordningen bare er enda en måte
for politiet å skyve problemet ut av syne,
og at sonen rett og slett blir ignorert.
Siden ordningen er relativt ny, er det
behov for mer tid og undersøkelser før
man kan konkludere med effekten den
har hatt, men man kan trygt si at et skifte
av fokus fra straff til toleranse er udelt
positivt.
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Hva sier prostitusjonsforskerne?
Stemmene og forskningen til English
Collective of Prostitutes, The UK
Network of Sex Work Projects og andre
forkjempere for avkriminalisering av
prostitusjon, har stort sett blitt ignorert
i debatten om hvordan prostitusjon
burde håndteres. De har hele veien
meldt sine bekymringer over de reelle
konsekvensene vi har sett helt siden man
begynte den moderne kriminaliseringen
av kjøp og salg av sex. Innføringen av
toleransesonen i Leeds, og det faktum at
Storbritannia ennå ikke har tatt steget
mot å forby verken kjøp eller salg av sex,
gir håp om at disse stemmene og deres
forskning endelig begynner å bli tatt på
alvor.
Toleransesoner er et steg i riktig retning
for å forbedre situasjonen til gateprostituerte og redusere stigmatiseringen som
omgir prostitusjon, men de har liten reell
innvirkning på sikkerhet. Forholdet til
politiet er forbedret, noe som er ekstremt viktig, men prostituerte er fortsatt
utsatt for overgrep og utnyttelse. En
ung prostituert ble nylig drept innenfor
den tolererte sonen i Leeds, og dette
viser nok en gang hvorfor det er viktig
å fortsette å jobbe for bedre forhold for
gateprostituerte. Toleransesoner er et
skritt i riktig retning, men det er langt
ifra nok.
Den største konsekvensen av kriminalisering av prostitusjon er at det fratar de
som selger sex muligheten til å utføre
jobben sin på en trygg og sikker måte,
enten man har valgt jobben selv eller
ikke. De valgene de fleste av oss tar
hver dag for å beskytte oss mot farer og
mennesker med dårlige hensikter, blir
prostituerte fratatt muligheten til å ta.
Isteden risikerer de straff fra dem som
hevder å beskytte dem. Dette kan i verste
fall ende i overgrep, vold eller død, noe
vi har sett gjentatte ganger.
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Oppsummerende tanker

Den moderne lovgivningen rundt
prostitusjon i Storbritannia startet med
kundefokuset i 1985, og siden da har
tendensen vært å usynliggjøre prostitusjon gjennom mer kriminalisering
og flere forbud. Alt av lovverk som har
kommet på plass de siste 30 årene, har
blitt innført som et resultat av faktorer
som radikalfeministene og deres fokus
på prostitusjon som tvang, stigmatisering og moralsk kontroll, renovering og
forskjønning av gatene, tilfredsstillelse
av massene, samt økt globalisering og
frykt for menneskehandel. Formål med
lovverket og effekten det faktisk har hatt
i praksis, har i de fleste tilfeller gått ut
over de prostituerte. F.eks. hadde kriminaliseringen av bordellvirksomhet og
utleie av leiligheter/rom til prostituerte
til hensikt å motvirke at prostituerte ble
utsatt for tvang og overgrep fra halliker
og bakmenn. I praksis har loven ført til at
prostituerte har et valg mellom to onder
hvis de faktisk blir utsatt for tvang eller
overgrep; overgrepet kan rapporteres
og de risikerer å miste tak over hodet og
straffes, eller de kan la være å rapportere
og sette seg selv, og potensielt andre, i
fare. I tillegg har lovverket i de færreste
tilfeller hatt en reduserende virkning, slik
formålet har vært, men heller en effekt
der et problem har blitt flyttet fra en
plass til en annen.
Lovverket rundt prostitusjon tvinger den
mest sårbare selgergruppen til å selge sex
i isolerte, mørke, risikofylte områder med
liten tid til evaluering av kunder og med
null mulighet til å ta vare på hverandre
og være et sikkerhetsnett for hverandre.
Lovverket forbyr prostituerte å jobbe
sammen innendørs, forhindrer dem i
å jobbe sammen utendørs, forhindrer
dem i å jobbe i synlige områder, og verst
av alt; den forhindrer dem å rapportere
lovbrudd uten å risikere kriminalisering.
Slik som Storbritannia har sine aktører
som promoterer kriminalisering av
prostitusjon, har vi vår som sier at sexkjøpsloven har vært vellykket, noe som
ikke har gått Storbritannia hus forbi.

Forskning som argumenterer for det motsatte blir ofte ignorert. Konsekvensene av
dette så vi senest i 2010 i Storbritannia
med drap på tre prostituerte av The
Crossbow Cannibal, og i Oslo med
drapet på Galina Sandeva 16 desember i
fjor. Sexkjøpsloven fører til en sterk stigmatisering av både kunden og sexselger,
selv om formålet med lovforbudet har
vært at det er kunden som skammen skal
rettes imot. Det hevdes at prostitusjon
gjør kvinnekroppen til en vare som kan
kjøpes og selges, men spørsmålet er om
dette også representerer storsamfunnets
holdninger: Den prisen som den som selger sex setter på tjenesten, forbindes med
«den prostituertes» verdi, og vi reduserer
alle med dette verdien til «den prostituerte» fra medmenneske til et vareobjekt. Kanskje nettopp derfor er det så
vanskelig for ansvarlige myndigheter å se
de negative konsekvensene og omkostningene kriminalisering og forbud har
for den parten som selger sex.
Denne artikkelen bygger på bacheloroppgaven til
forfatteren med tittel «Kvinnelige gateprostituerte
– ofre eller kriminelle?» som ble gjennomført ved
Swansea University i Storbritannia.

På Nadheim kan du som selger eller har solgt seksuelle tjenester få råd,
veiledning og praktisk bistand i forbindelse med din bosituasjon, din økonomi,
jobbsøking, dine rettigheter, oppholdsstatus og helse. Vi tilbyr samtaler,
personlig oppfølging, åpent hus, kurs og kulturelle aktiviteter.
Alle våre tjenester er gratis.
Vi er kvalifisert personell med lang erfaring.
Du kan være anonym i møte med oss. Vi har taushetsplikt.
www.bymisjon.no/nadheim
Besøksadresse: Norbygata 45, Grønland
Telefon: 22 05 28 80		

Postadresse: Pb 9420 Grønland, 0135 Oslo
E-post: firmapost.nadheim@skbo.no

NATTHJEMMET
Vår Serviceerklæring:
Natthjemmet er: Et akutt/krise overnattingstilbud
til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet.
Åpent alle dager fra kl. 22.00 – 10.00 .
Mulighet for dusj, vasking av klær, mat og en seng å sove i.
Kjerneverdier: brukermedvirkning, respekt, solidaritet, omsorg og felleskap
Tilknyttet feltpleien. Månedlige husmøter.
Hjelp til å knytte kontakt til øvrig hjelpe- og tjenesteapparat.
Natthjemmet målsetning er å bidra til at kvinner får større kontroll over eget liv.

Telefon: 23 19 60 00 e-mail:natthjemmet@skbo.no
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Hvor gikk det galt med
kidsa? Kom det med morsmelken,

eller er det et feberanfall av en lengsel
mot et enklere samfunn med enklere
regler? Er det et opprør mot den fake
pornoreklamen som flasher i mot oss på
trikk, buss og bane. På tv og i aviser og
ukeblader?

Det enkleste hadde vært å velge

en av disse påstandene, holdt det opp
og ropt det ut i all offentlighet; jeg har
svaret. Men det enkleste er sjelden det
beste. Livet er i bunn og grunn ganske
så komplisert. Noen ganger trår vi feil i
flokk. Det har vi mennesker gjort i uminnelige tider og det kan neste virke som
om ingenting er lært av alle de feilene
generasjoner før oss har begått.

mange av oss å kunne sette oss selv inn
i rollen til de vi møter på gata. De med
flere knuste drømmer enn de fleste av
oss, men som allikevel holder ut.
De som på tross av sin godt synlige
lavstatuskaste, kommer seg opp om morran og steller seg opp ved brua mellom
Oslo City og sentralstasjonen. Eller den
russiske Vera som selger sex for å overleve. Livet er ikke lett når valget er fritt,
sang Helge Gaarder i punkbandet Kjøtt,
en gang tidlig på 80-tallet. Men valget
må tas og alle roper taktfast på forbud.

Forby det, var gjort mange ganger
før, og alltid med katastrofalt resultat. Hvorfor er det så vanskelig å se at
dette er en repetisjon av gamle synder.
Kampen mot retten til å bestemme over
egen kropp skal nå elimineres ved bruk
av de samme metodene man har brukt
mot dop.

Å gå i flokk kan være en god
Puritanisme er et
lengre ord enn
porno og er
definitivt langt
farligere.

ting når hensikten er beskyttelse,
“Hva galt har
men når denne beskyttelsen brukes
som tvang mot enkelt personer som
jeg gjort? ”
bryter med det tankemønsteret vi
kaller sosialt akseptert, kan det gå galt.
Riktig galt. Antiporno-bevegelser som
Sexarbeiderne er ikke kriminaliKvinnefronten og Ottar har selvfølgelig
sert, men det er ikke vanskelig å oppdage
et betydelig ansvar for at salg av sex har
alle de ekstra påkjenningene det påfører
fått et heksestempel. Nei til porno - ja
en allerede stigmatisert liten gruppe av
til puritanisme har vært strategien og en
kvinner (menn og transpersoner går fri),
hel generasjon har blitt indoktrinert med som av utallige grunner har salg av sex
at all porno er kvinnediskriminerende.
som inntektskilde.
Reklamen og popkulturens uhemmede
omgang med seksualisert kunst og
søppel har bomma mange ganger, men
Sex-nekt loven har i Norge som
personlig har jeg sans for Miley Cyrus,
i Sverige ikke klart å stoppe prostitusikke musikken, - men den feministiske
jonen, bare gjort arbeidsforholdene for
attituden. Dødsfett.
selger verre. Stikk i strid med sex-nekt
tilhengernes tidligere forsikringer om
det var kjøper og ikke selger som skulle
Og ja, det skulle vært
rammes av loven.

godt å leve i et passordfritt samfunn,
som frittgående høns spankulerende
rundt i hønsegården fabulerende om et
liv etter slakteriet. Verden er brutal, og
hvem som helst av oss kan få rollen som
offer. Det er derfor det er så lett for
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Jeg, en gammel soper som har
inhalert mer enn en gang og som alltid
har forsvart kidsa, hva med stakkars meg
da. Hva galt har jeg gjort?

Jeg har lest avisoppslag om
ungdom som ikke våger dusje nakne i
fellesdusjer. Samtidig sitter små jenter og
sprer beina sine på snapchat til “unge”
gutter de har møtt på nettet. Alt virker så
svart/hvitt. Kanskje vi i vår iver etter det
ekstreme, har glemt alt midt i mellom?
Og kanskje de kidsa midt i mellom, som
har masse sex og koser seg med det,
kunne heve røsten litt mere. For tro meg,
denne retten til en likestilt seksuell frigjøring, har ikke kommet gratis. Ikke bare
har jeg kjempa for det, antagelig gjorde
foreldrene deres det også.
Hey, nå må også dere si i fra.

Puritanisme er et lengre ord enn
porno og er definitivt langt farligere.
Vi må forandre narkotikapolitikken.
Helsetilbudet til de aller svakeste må økes
drastisk. Tettere oppfølging og individuell behandling. Politiet omorganiseres
til først og fremst være en serviceetat
for alle deler av befolkningen. Deres
hovedoppgave er å beskytte, ikke forfølge
mennesker som sliter. Topplønna senkes
og nesten alt gratis, og da kan vi snakke
om sex.

Retten til selvbestemt salg

av sex. Trafficking er forbudt. Sex som
tvang er forbudt. Sex med mindreårige
er forbudt. Unnskyld at jeg spør dere,
hva er årsaken til at frivillig sex mot
betaling er forbudt? Forresten, under
hvilke omstendigheter kom H&M trøya
til?

Grønn ungdom er siste skudd på

H&M/Ottar fløyen, det er ikke mulig å
stole på noen lenger.
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Det er utlendingsloven og ikke
sexkjøpsloven som dominerer
politiets lovhåndhevelse i prostitusjonsmiljøer på gaten, og det
har gått hardt utover nigerianske
kvinner som selger sex.
Helt siden innføringen av sexkjøpsloven
har det vært en klar dominans av nigerianske sexselgere i gatemiljøet i Oslo,
men i løpet av det siste året har denne
gruppen nesten forsvunnet helt fra gatebildet. Årsaken er at de opplever å bli
forfulgt og trakassert av politiet. Mange
har reist til Danmark, noen til Italia og
Hellas, men alt for mange har blitt sendt
ut av landet under tvang. Situasjonen
deres er svært preget av desperasjon og
overlevelse, nå enda mer enn før, siden
inntekstgrunnlaget deres er blitt sterkt
svekket, eller rett og slett falt helt bort.
De fleste av de som er blitt identifisert som ofre for menneskehandel har
kommet fra nettopp Nigeria. Mange
av disse er i Norge på turistvisum etter
oppholdsvisum i andre europeiske land,
men en god del har problemer med å
sannsynliggjøre formålet med besøket
eller at de har tilstrekkelig midler til
oppholdet. Så selv om det ikke er ulovlig
for utenlandske kvinner å selge sex i
Norge, kan politiet med utlendingsloven
§ 17 i hånden, bortvise personer som
ikke opptrer som turister bør gjøre.

Av Katrine Salomonsen
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Albertine har snakket med Siv Isachsen,
miljøarbeider i Marita Women (avdeling i Maritastiftelsen) og ansvarlig for
nattkafeen, om forandringen i miljøet
og hennes observasjoner av hvordan
samspillet mellom de som selger sex og
politiet har utviklet seg. Nattkafeen er en
del av MaritaKaféen og Maritastiftelsens
arbeid der kvinnene kan komme og få
seg litt mat, varme, klær og viktigst av alt,
medmenneskelighet.
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– For et år siden hadde vi 80 til 100 prostituerte som jevnlig benyttet kafeen vår,
og nesten hele gruppen kom fra Nigeria.
Det har vært en sterk nedgang i disse
tallene etter mange politiaksjoner, og
vi har nå rundt 35 kvinner her der alle
de nigerianske er borte. Det er nå flest
østeuropeere. Noen av de nigerianske
har reist frivillig for å unngå trakassering
av politiet, men en god del har også blitt
tvangssendt ut uten noen form for politietterforskning på hvorfor de var i Norge
eller hvordan de hadde kommet til hit.
Det var heller ingen som undersøkte
hvordan de kunne være der uten gyldige
papirer enda man vet av erfaring at
dette ofte er tegn på menneskesmugling.
Vi har kontakt med flere av dem som
har reist fra Norge, og situasjonen deres
har ikke endret seg bortsett fra at de nå
tjener mindre penger og dermed er i en
enda verre situasjon enn de var i utgangspunktet.

hendt ved flere anledninger at en gruppe
sexarbeidere har blitt stoppet av politiet,
bedt om å vise pass eller papirer, og selv
om alle har fremvist dette, har de europeiske kvinnene fått lov til å gå, mens de
afrikanske kvinnene har blitt tvunget til
å stå igjen. Dette skjer i full offentlighet
og er selvfølgelig en kilde til stor skam og
ydmykelse for disse kvinnene. Deretter
har politiet nektet dem å gå med mindre
de oppgir bostedet sitt.

Siv Isachsen forteller at flesteparten av
de nigerianske kvinnene kommer til
Europa via smuglere med lovnad om
jobb som for eksempel vaskedame eller
hushjelp, og deretter blir tvunget ut i
prostitusjon når de først har kommet hit.
Ofte er prostitusjon det eneste alternativet for å betale tilbake gjelden. Noen av
kvinnene vet at de skal selge sex, men er
ikke forespeilt hvilke arbeidsforhold som
gjelder. De får seg et sjokk over tvangen
og utnyttelsen de blir utsatt for, volden de
møter og hvor lite penger de har til seg
selv etter bakmennene har tatt sin andel.

Damene som blir stoppet kan ofte bli
kjørt hjem av politiet, enten de har pass
eller ikke, og da benytter politiet ofte
anledningen til å sjekke boligen for andre
lovbrudd, f.eks. ulovlige rusmidler, eller
kontakte utleier for brudd på hallikparagrafen. Det virker som fokuset er å få
notert ned lovbrudd og at det ikke er så
viktig hvem som tar støyten.

Maktmisbruk

Siv forteller at hun har opplevd flere
situasjoner der politiet åpenbart utøver
maktmisbruk mot disse kvinnene og ikke
handler i tråd med sexkjøpsloven, som
spesifiserer at kjøp av sex, og ikke salg,
er ulovlig. I tillegg er det en klar overvekt
av afrikanske selgere som er ofre for
politiets framferd sammenlignet med
hvite eller europeiske kvinner. Det har

Hun forteller videre at de også har
opplevd at de nigerianske kvinnene,
som har hatt utgått turistvisum, har blitt
satt på glattcelle i flere døgn, for så å
bli sendt ut av landet uten forvarsel og
uten eiendeler. Ingen rettigheter, ingen
telefonsamtaler – ingenting. Siv har til
og med selv vært med på å pakke ned
eiendelene til ei som hadde blitt sendt ut
på dette viset, og deretter sørget for at
kvinnen fikk eiendelene sine tilbake.

– Vi hadde ei veldig ung afrikansk kvinne
som ble stoppet midt i Brugata på en
vanlig dag av politiet der de anklagde
henne for å ha stjålet noens lommebok.
Hun benektet dette og hadde ikke veske
eller noen åpenbare plasser hun kunne
ha gjemt denne lommeboken, men fortsatt ble hun ransaket på åpen gate foran
alle som var i området den dagen. De
fant ingen lommebok, og ville vite hvor
hun bodde. Hun nektet å oppgi denne
informasjonen, og som resultat ble hun
sendt på glattcelle helt til hun noen timer
senere ga opp og ga dem adressen sin.
Senere ble det utført en razzia i huset
hennes.
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Voldsanmeldelser henlegges
Siv forteller om spesielt en episode som
er veldig rystende:

– Vi hadde en afrikansk kvinne inne hos
oss rett før drapet på Galina Sandeva i
desember. Hun hadde blitt innestengt,
banket opp og skamslått av en kunde.
Hun hadde fått hår revet ut og nesten
blitt kvalt til døde. Vi tok henne med til
helsesenter og krisesenter der hun ble
anbefalt å anmelde voldsforbrytelsen.
Sporene etter grov vold, og det faktum
at kvinnen hadde voldsutøverens blod
på seg etter et bitt fordi hun prøvde å
forsvare seg, var så sterke bevis at dette
måtte politiet ta alvorlig. Hun visste også
hva som var stampuben til gjerningsmannen og hvor han bodde.
Tre dager etter angrepet, den 17. desember, skulle denne kvinnen og Siv delta i
paneldebatt i forbindelse med markeringen av Internasjonal dag for å bekjempe
vold mot sexarbeidere.
Rett før denne markeringen skulle
begynne, ringte politiet til kvinnen og
sa at saken hadde blitt henlagt grunnet
bevisets stilling. Senere samme dag fikk
Siv beskjed om at Galina var funnet
drept. Heldigvis, takket være sterkt press
fra Maritastiftelsen og Pro Senteret, ble
denne voldssaken tatt opp igjen og videre
etterforsket, noe som mest sannsynlig
ikke hadde skjedd, hadde det ikke vært
for drapet på Galina og oppmerksomheten dette skapte. Dessverre stiller
dette spørsmål om politiets ressursbruk:
hvordan kan de ha ressurser til å følge
etter kvinner som selger sex, men ikke
tilstrekkelige ressurser til å etterforske
anmeldte voldsmenn?
– Det virker som mange i politiet ikke
ser personene bak prostitusjonen, sier
Siv. – Disse kvinnene er bare horer for
dem. Jeg har brukt flere år på å bygge
opp gode og sterke relasjoner til disse
kvinnene, og jeg skjønner ikke hva det
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er jeg ser som ikke politiet klarer å se?
De blir jo ikke sett på som likeverdige
mennesker, og dermed blir de heller ikke
verdt behandlingen andre mennesker
mottar. Og de afrikanske kvinnene blir
uten tvil behandlet verre enn de hvite.
Hvordan politiet behandler prostituerte
gjenspeiler hvordan samfunnet som helhet ser på dem: de er ikke verdt like mye
som oss andre.
– Mange prostituerte opplever dårlig
behandling fra alle lag i samfunnet, ikke
bare politiet. De blir spyttet på, dyttet, de
får ting kastet på seg, ropt trakasserende
etter, og latterliggjort og ydmyket i full
offentlighet.

Svært få anmeldelser

Måten sexselgere blir behandlet på,
både av politiet og av befolkningen for
øvrig, fører til at veldig få av de mange
lovbruddene de utsettes for blir anmeldt.
I og med at kvinnene blir trakassert av
vanlige medborgere og ikke opplever
å bli tilbudt hjelp eller ikke opplever
noen slags sympatisk oppmerksomhet av
mennesker i nærheten, tenker de at dette
er vel bare noe de må tåle med jobben
de gjør. Og når alvorlige hendelser blir
anmeldt til politiet, men ikke blir tatt
på alvor og etterforsket på lik linje med
saker som involverer mennesker som
ikke selger sex, kan man ikke forvente at
sexselgere skal ha mye tillit til politiet.
Siv oppsummerer problemet mellom
politiet og spesielt de nigerianske/afrikanske sexselgerne slik:
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at disse kvinnene må ha kommet seg
hit på et vis. Politiet er faktisk pliktige,
under strategien om bekjempelse av
menneskehandel, til å undersøke om
det kan eksistere slike kriminelle forhold
blant potensielle ofre de møter. Det kan
virke som om formålet er å pynte på tall
og statistikk for utsendelser fremfor å
identifisere og hjelpe potensielle ofre for
menneskehandel. Og uansett om de ikke
viser seg å være ofre for tvang, fortjener
de å bli møtt med litt mer respekt enn å
bli ydmyket og trakassert av den etaten
som skal beskytte dem!
Hun poengterer at politiet ikke bekjemper menneskehandel ved å stoppe sexselgere ti ganger i løpet av en dag enten de
er på butikken eller ute på gata. Heller
ikke skaper det tillit til politiet for å tilby
informasjon om hvem bakmennene er.
Det virker som om det eneste som betyr
noe er å usynliggjøre prostitusjonen, ikke
å bekjempe det reelle problemet.
De nigerianske kvinnene som er
igjen i Oslo kan ikke lengre gå på
MaritaKaféen fordi spanere står
og venter på dem fra alle hjørner.
MaritaKaféen skal være et fristed for
disse kvinnene; en plass der de kan
slappe av og være seg selv, le, danse eller
diskutere interesser. Dette har de mistet,
og det som pleide å være en plass der
ingen dømte dem, er nå en plass der
noen er ute etter å ta dem.

Utlendingsloven står sterkt i politiets
arbeid, uten tvil. Vår erfaring er at den
blir håndhevd i mye sterkere grad enn
sexkjøpsloven. Man kan spørre seg om
dette er en måte for den nye regjeringen å vise at de klarer å få sendt flest
mulig ut av landet som ikke har lovlig
opphold. De tar også dem som er den
mest sårbare gruppen for å oppfylle
denne kvoten uten å ta i betraktning
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Spaltens gjest er Leif-Ove Hansen
Spaltens gjest er Leif-Ove Hansen,

utdannet sykepleier med mastergrad i helseadministrasjon

Horekunde
2016

Politikk
&

HARDE FRONTER

og han har i løpet av sine 34 år både
jobbet politisk aktivt i SU og SV
og homopolitisk i organisasjonen
som nettopp har endret navn fra
Landsforeningen for homofile og
lesbiske (LLH) til Foreningen for
kjønns- og seksualitetsmangfold,
FRI. Leif-Ove er utdannet sykepleier med mastergrad i helseadministrasjon, og ble i 2015 valgt til
styreleder for HivNorge og leder i
Hiv-Norden, der han jobber aktivt
med å sette hivpositives rettigheter
på den politiske dagsorden og gjøre
HivNorge til den ledende organisasjon i feltet. En annen kampsak er
hivforebygging og muligheten for at
partnere av hivpositive eller nøkkelgrupper i risiko for å få hiv, skal ha
tilgang til PrEP som på fagspråket
heter preeksponeringsprofylakse.
Det er kort og godt et medikament
som forebygger hivsmitte. I tillegg
kan vi opplyse om at han bor på
Grønland med samboeren Tim og
dvergpincheren Maud.

Hva assosierer du med
begrepet prostitusjon?

Prostitusjon

Sexarbeid

Tabu

INTERVJU MED LEIF-OVE
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KJØP OG SALG

SEKSUELLE
tjenester

EVO-FIEL DEM UJVRETNI

Politikk og harde fronter. Dessuten
tror jeg det er blitt et ord som brukes
mindre, det er noe utdatert. Jeg syns
det er viktig å bruke begreper som
folk det gjelder selv identifiserer seg
med, som for eksempel sexarbeider.
Er «horekunde» et godt begrep?
Det er et skjellsord. Jeg mener
at det ikke har noe godt for seg i
debatt rundt sex og penger, fordi det
stigmatiserer begge parter når det
kjøpes seksuelle tjenester.

Er det tabu å snakke
om kjøp av seksuelle
tjenester?

Sex er jo fortsatt tabu å snakke om i
Norge, selv om mange har en forestilling om at vi er kjempeliberale.

Det er tydelig for meg at menn,
hetero som homo, ofte har lettere for
å snakke om det, og noen kan også
skryter av det. Men merkelig nok
virker det som at homser som selger
sex er mer ærlige på det, fordi de
snakker om det, men jeg har ennå
ikke møtt kjøperne. Jeg har inntrykk
av at det er mer tabu å kjøpe enn
å selge. Det er også en del historier
man kommer over der unge hetero
menn forteller at det f.eks på en
guttetur til Amsterdam oppleves
press fra venner for å kjøpe seksuelle
tjenester. Jeg har selv aldri hørt noen
kvinner snakke om at de kjøper sex,
det er kanskje enda mer normbrytende, så da deler de det ikke.

Er det tabu å snakke
om salg av seksuelle
tjenester?

Jeg var litt inne på det tidligere, det
kan virke som det er noe forskjell
mellom kjønnene, mellom det å
kjøpe og selge, og også mellom heteroseksuelle og homoseksuelle.

Bør tilgang på sex være en
menneskerett?
Det å få ha en seksualitet er det,
men tilgang på sex er ingen rett.

Har kjøp av sex en funksjon utover
det rent seksuelle?

Ja, det vil jo kunne gi en bekreftelse
og nærhet.

Kan kjøpere og selgere av
sex ha det sjelelig bra
med seg selv?

Ja, det er vel litt hvordan man ser på
det man gjør. De fleste jeg kjenner
til forteller at de har det sånn midt
imellom lykke og offer. Så er det de
som synes dette er den beste jobben
man kan ha og de som opplever det
som det verste de kunne gjort.

Jeg tror jo at holdninger og fordommer utenfra på sexsalg er en ekstra
belastning for begge parter.

Pro et contra krim
inalisering av pros
titusjon?
Kjøp og salg av sex vil alltid forekomme, og man må se på hva man
ønsker å oppnå med kriminalisering,
og hvilke konsekvenser kriminalisering kan få. I HivNorge er vi
opptatt av skadeforebygging, og ser
at slik praktiseringen av straffeloven
fungerer i dag, kan den være et stort
hinder for forebygging av hiv, andre
seksuelt overførbare infeksjoner
og overgrep og kan i tillegg føre til
stress og usikre situasjoner for sex-

“Kjøp og salg vil
alltid forekomme, og
man må se på hva
man ønsker å oppnå
med kriminalisering og
hvilke konsekvenser
kriminalisering kan få”
arbeidere og sexkjøpere. Ved større
fokus på skadereduserende tiltak
og tiltak for personer som ønsker
alternativer til å selge sex, vil man gi
sexarbeidere større makt over egen
situasjon og større reell mulighet til å
slutte dersom de ønsker det.

Alternativer til strafferettslig regulering av prostitusjon?
Det vet jeg ikke
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Amnesty anklager Norge
for menneskerettighetsbrudd Torsdag 26. mai
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“Sexarbeidere blir
kastet ut av hjemmene
sine på kort varsel og må
sove på gata, eller
flytte hjem til kunder der
de får losji i bytte mot
seksuelle tjenester. ”
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publiserte Amnesty International rapporten som ligger til grunn for organisasjonens vedtak om sikring av at sexarbeidere
beskyttes av menneskerettigheter. I
rapporten The human cost of «crushing» the
market som er en studie av den norske lovgivningen og lovhåndhevelsen,
dokumenterer Amnesty International
at sexarbeidere i Norge utsettes for
omfattende menneskerettighetsbrudd.
Rapporten bygger på intervjuer med
sexarbeidere, politiet, sosiale hjelpetiltak, interesseorganisasjoner, advokater,
likestillingsorganisasjoner og forskere i
Norge, og har i tillegg sett på eksisterende forskning. Det tegnes et dystert
bilde av sexarbeideres levekår i Norge.
Mennesker som selger sex blir utsatt for
grov vold uten at det får konsekvenser for
overgriper. Sexarbeidere blir kastet ut av
hjemmene sine på kort varsel og må sove
på gata, eller de flytter hjem til kunder
der de får losji i bytte mot seksuelle
tjenester. Utenlandske sexarbeidere med
lovlig opphold i Norge blir deportert
uten annen grunn enn at politiet mener
de ikke kan sannsynliggjøre formålet for
oppholdet. – Den norske stat er forpliktet under internasjonal rett til å beskytte
menneskerettighetene til norske og
utenlandske sexarbeidere som oppholder
seg i Norge. Amnestys rapport viser at
Norge bryter disse forpliktelsene, sier
John Peder Egenæs, generalsekretær i
Amnesty i Norge.
www.amnesty.no

FRANKRIKE

Kriminaliserer sexabeid Mens Kvinnefronten i Oslo sprettet sjampanjen
utenfor den franske ambassaden i
anledning den franske nasjonalforsamlingens vedtak om å kriminalisere sexkjøp
6. april, protesterte Strass Union som er
franske sexarbeideres fagorganisasjon
mot utsiktene til en rettløs og mer voldelig arbeidssituasjon.
www.sverigesradio.se

Fordømmer kriminaliseringen International
Committee on the Rights of Sex Workers
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in Europe (ICRSE) fordømmer vedtaket i
den franske nasjonalforsamlingen om
å kriminalisere sexkjøp. Ifølge ICRSE
er forbudet grunnet i ideologi og ikke
empirisk basert kunnskap. I tillegg til
sexarbeiderorganisasjonen Strass Union
har over 100 helse- og rettighetsorganisasjoner protestert, blant annet Médecins du
Monde, ACT-UP og Grisélidis og League
of Human Rights, skriver ICRSE.
Lovforslaget ble fattet i 2013, men har tre
ganger tidligere blitt avvist av senatet. I
likhet med alle de fire andre landene som
har kriminalisert sexkjøp, er det først og
fremst ønsket om å regulere den migrasjonsrelaterte prostitusjonen som har trigget til flertall for lovverket, og utenlandske
sexarbeidere som slutter med sexarbeid
kan få opp til seks måneders oppholdstillatelse. Kunder skal bøtelegges med 1500
euro, og ved gjentagelse øker boten til
3750 euro. Kunder skal også pålegges å
delta i holdningsskapende programmer
ala John-School. Med bestemmelsene
følger en pott på 4,8 millioner som skal gå
til sosiale exit-tiltak for sexarbeidere, noe
som vil gi en årlig sum på 160 euro på
landets 30 000 sexarbeidere.
www.sexworkeurope.org

Eu

Arbeidsforhold og utnyttelse

I anledning arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, publiserte
International Committee on the Rights of
Sex Workers in Europe (ICRSE), rapporten Unfair labour arrangements and precar-

ious working conditions in the sex industry.

ICRSE peker på at i de fleste land er salg
av sex regnet som inntektsgivende og
skattepliktig arbeid, og at forståelsen av
sexarbeid som seksuell utnyttelse tildekker
og usynliggjør de realitetene sexarbeidere
jobber under. Rapporten har informasjon
og analyser innhentet fra sexarbeiderorganisasjoner om arbeidsforhold og utnyttelse sexarbeidere møter i sexindustrien
og i samspill med de nasjonale juridiske
rammene sexarbeid inngår i. Målet med
rapporten er å skape bedre forståelse av
hvilke problemer sexarbeidere kan møte i
arbeids- og ansettelsesforhold. Rapporten
skriver også om hvordan sexarbeiderorganisasjoner og allierte, inkludert
fagorganiserte, kan bekjempe utnyttelse
i sexindustrien. Rapporten er tilgjengelig
på ICRSEs nettside.
www.sexworkeurope.no

RUSSLAND

Ultranasjonalister mot sexarbeidere
Den russiske sexarbeiderorganisasjonen
Sølvrosen klager russiske myndigheter
inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter for å ikke beskytte sexarbeidere mot vold og overgrep. Natt til 17.
mai brøt ultranasjonalisten og tidligere
medlem av Slavisk union, Vjatsjeslav
Datsik, og andre borgervernaktivister seg
inn og raidet en bordell i St. Petersburg.
De kvinnelige sexarbeiderne ble tvungen til å gå nakne gjennom gatene til
politistasjonen med flyers hvor det ble
annonsert med sexarbeid mens de ble
filmet og hånet av både overgriperne og
forbipasserende. Filmene ble lagt ut på
sosiale medier som Facebook, Twitter og
russiske sosiale nettverk. Politiet plasserte de nakne kvinnene i arresten og
bøtela dem for prostitusjon. Ifølge leder
i Sølvrosen, Irina Maslova, har Datsik
utført flere voldelig angrep inkludert
voldtekt av sexarbeidere. Det er forbudt
å selge sex i Russland, og sexarbeidere
kan bli bøtelagt for mellom 1500 og
2000 rubler. Sølvrosen krever at russiske
myndigheter skal følge anbefalingene fra
FNs kvinnekommisjon for bekjempelse
av diskriminering av kvinner (CEDAW)
om å fjerne bestemmelsene som kriminaliserer salg av sex.
www.nswp.org

EL SALVADOR
DRAP Den latinamerikanske nettverksor-

ganisasjon for sexarbeidere (PLAPERTS)
fordømmer drapet på sin kollega
Angelica Miriam Quintanilla, lederen for
sexarbeiderorganisasjonen Liquidambar.
Hun ble funnet drept med ni skudd i
kroppen på Avenida Independencia
i San Salvador, som er et område for
sexarbeid. Salvadoranske sexarbeidere
er utsatt for vold, overgrep og utpressing
både av politi og kriminelle gjenger, og
over 13 000 sexarbeidere krever nå at
sexarbeid må anerkjennes som arbeid og
sexarbeidere beskyttes av arbeidsrettigheter.
www.nswp.org
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SELGER DU SEX?
ET SOSIAL- OG HELSEFAGLIG HJELPETILTAK FOR
KVINNER OG MENN MED PROSTITUSJONSERFARING
UANSETT NASJONALITET OG OPPHOLDSSTATUS
Vi tilbyr hjelp, råd og veiledning, samt individuell oppfølging over tid, både til deg som
vil ha alternativer til prostitusjon og deg som fortsetter å selge sex. Vi har både en
lavterskel varmestue og et helsetilbud med lege og sykepleier.
Du behøver ikke å bestille time og du kan være anonym hos oss. Pro Sentrets ansatte
har taushetsplikt og alle tjenestene er gratis.
På Pro Sentret kan du være åpen om dine erfaringer fra prostitusjonen. Vi har
arbeidet i mer enn 30 år med prostitusjonsspørsmål. I møte med oss er det du som
setter dagsorden og bestemmer hva du ønsker at vi skal bidra med.

PRO SENTRET ER ET KOMPETANSESENTER
Vi er et landsdekkende kompetansesenter som samler og sprer kunnskap
om prostitusjon. Pro Sentret har undervisning og informasjonsarbeid til alle som er
interessert og vi har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk.

KONTAKT
Pro Sentret har åpent
mandag, onsdag og fredag mellom kl.12.00– 15.00
tirsdag og torsdag har vi åpent fra kl 12.00– 20.00
Uten timeavtale kan du komme alle dager fra kl 12. Sykepleier er til stede alle dager unntatt fredager.
Lege er til stede tirsdag og torsdag fra kl. 13.30 – 20.00

www.prosentret.no
Storgata 11, 0155 Oslo
Tlf. 23 10 02 00 Telefaks 22 41 05 44

e-post: prosentret@vel.oslo.kommune.no

PROSTITUSJON ER EN HANDLING, IKKE EN EGENSKAP

Rådgivning Juridisk veiledning Kontakt med helsevesen
Rådgivning Juridisk veiledning Kontakt med helsevesenet Kondomer og glidemiddel
PION

Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

MER INFO:
+47 90 06 35 58 / +47 91 79 08 28
pion@pion-norge.no
www.pion-norge.no

PION kan kontaktes på:
+47 90 06 35 58/Andrés +47 91 79 08 28/jurist +47 91 00 34 60/Nampueng +47 97 54 61 73
eller kontakt oss på mail: pion@pion-norge.no/jurist@pion-norge.no
Hos oss får du helseinformasjon / Kondomer og Glid / Juridisk rådgivning og hjelp / Gratis albertine

