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Albertine takker
Helsedirektoratet for stø�e 
til utgivelse av de�e nummeret

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

Vi bidrar ved å beskrive en 
virkelighet alle som har syns-
punkter på kjønnsmarkedet 
bør kjenne til, med artikler, 
innlegg, deba�er og intervjuer.

Hvem var albertine?
Albertine er hovedpersonen i 
Christian Kroghs roman fra
1886. Hun var en ung Kristiania-
jente som ble prostituert e�er
å ha bli� 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 oppre�holdt. 

I høyestere� holdt forfa�eren
selv forsvarstalen, og den var et
forsvar for re�en til ytringsfrihet
- noe som resulterte i ny re�ssak

– Etter at kvinner i årevis har 
kjempet for å slippe å bli sett på som 
en vandrende vagina, hevdes det i dag 
at det er vagina som skaper kvinne, sa 
Christine Marie Jentoft da Feministisk 
Forum inviterte til debatt om trans og 
feminisme i studentenes egen storstue 
Chateau Neuf. Parolen om at det private 
er det politiske har altså nå blitt endret til 
at det biologiske er det kulturelle, og på 
fullt alvor hevdes det at om man ikke er 
født og oppvokst med vagina, har man 
ikke rett til å kalle seg kvinne.  

I Norge har radikalfeministene de 
siste årene først og fremst ført en kamp 
mot sexarbeid og sexarbeidere. Det er 
verdt å merke seg det ikke er mer enn 
noen tiår siden lesbiske var like uønsket 
som sexarbeidere og transkvinner er i 
dag. På 1970-tallet måtte det som kjent 
to tog til på den internasjonale kvinned-
agen, fordi lesbiske kvinner ikke var 
velkomne i kvinnebevegelsens markering. 
Men selv om kvinnebevegelsen i Norge 
ikke har hatt uttalt politikk mot transper-
soner, har man sluttet opp om internas-
jonale radikalfeminister som er imot 
transpersoner. 

Både Julie Bindel og Janice Raymond, 
som begge er høyt ansett i den norske 
kvinnebevegelsen, tilhører denne ret-
ningen som omtales som TERF – Trans 
Exclusionary Radical Feminists. Og beg-
ge to har blitt fjernet fra plakaten som in-

nledere etter protester mot deres syn på 
transpersoner. Da Raymond skulle delta 
på Likestillings- og diskrimineringsom-
budets debatt om sexkjøpsloven for noen 
år siden, måtte arrangørene i siste liten 
be henne trekke seg. Protestene kom ikke 
fra transaktivister, men fra kjønnsforskere 
som i en artikkel pekte på Raymonds 
uttalelser om transpersoner. Førstnevnte, 
Julie Bindel, måtte på sin side finne seg i 
at hun ikke fikk tale om sexkjøpsloven på 
SVs kvinnekonferanse i januar i år. Heller 
ikke her kom protestene fra transaktiv-
ister, men fra SVs LHBT-gruppe. 

På tross av dette går blant annet leder 
av Lesbisk Forbund, Tonje Gjevnon, 
hardt ut mot transaktivister og hevder at 
de  «forsøker å tvinge transpolitikk inn i alle rom 
som kvinner har skapt og bygget opp over tid. 
Det er en aggressiv og intolerant bevegelse som 
vil at hele verden skal formes etter deres følelser, 
teorier og begreper.» (Dagbladet 15. februar 
2017).  

Det er, vil noen kanskje hevde, her-
oisk av Lesbisk Forbund å ville gå i front-
en for alle ciskvinner, men spørsmålet er 
hvor mange det er som ser transkvinner 
som en trussel for sitt eget politiske ve 
og vel. Det er neppe veldig mange, og 
det er verdt å merke seg at lesbiske står 
i første rekke i den hatske retorikken. 
Julie Bindel uttalte til Klassekampen at 
hun ikke fant seg i at en med skjegg og 
penis skulle kunne dresse seg opp i kjole 

og kreve at hun holdt kjeft. Andre har 
uttrykt angst for at overgripere kan ikle 
seg kvinneklær og gjøre offentlige bad og 
toaletter utrygge. Men som Maren Fuchsia 
Celius-Blix har påpekt (Morgenbladet 
11. april 2017), er det stråmann logikk. Å 
tro at en mann vil gå igjennom det som 
kreves for å få endret juridisk kjønn for å 
fritt kunne luske rundt i kvinnegarderob-
er, står ikke til troende. 

Radikalfeministene har alliert seg 
med konservative myndigheter og kristen- 
konservative grupper i kampen mot 
marginaliserte minoritetsgrupper som 
sexarbeidere og transkvinner, og er i dag 
patriarkatets sterkeste talerør for kontroll 
av kjønn, kropp og seksualitet. At lesbiske 
har gått fra å selv være offer for under-
trykkelse og utstøtelse til å bli ledende 
talspersoner for en intolerant og eksklu-
derende feminisme, gjør ikke saken bedre. 

Det er som kjent feminister blant 
både sexarbeidere og transpersoner, så 
la ikke vagina eller hvordan man velger 
å bruke den, definere hverken kvinnel-
ighet eller feminisme. Det er derfor på 
tide å samle seg om en feminisme som 
er inkluderende og omfavner mangfold 
både når det kommer til kjønnsuttrykk 
og selvbestemmelse. Vi trenger femi-
nisme som retter kampen mot patriarka-
tet, sparker oppover og sloss mot makta 
uansett hvilken form den uttrykkes i; 
kampen fortsetter! Al bertine.

.... om man ikke er fodt og oppvokst med  
vagina, har man ikke rett til aåkal le  
seg kvinne.
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bygging blant sexarbeidere i Sverige, 
oppga nesten halvparten av respon- 
dentene i rapporten En annen horisont 
(2015) annen seksuellorientering og 
kjønnsidentitet enn heterofil. 

Ideen om sexarbeider som et marked 
for heterofile kvinner som selger sex 
til heterofile menn, er basert på heter-
onormative stereotypier og ideologi. I 
virkeligheten kan den antatte heterosek-
suelle kvinnelige sexarbeideren være en 
lesbisk kvinne som bor med kvinnelig 
partner. Et spørsmål som sjelden stilles 
til kvinnelige sexarbeidere, er hvilken 
seksuell identitet de selv og en eventuell 
partner har. Det gjelder ikke bare kvin-
ner; heterofile menn selger sex til menn, 
skeive kvinner og menn selger sex til 
skeive kvinner og menn, FtM transper-
soner (kvinne til mann) og MtF (mann 
til kvinne) selger sex til kunder av alle 
kjønn. Kjønnsfilene går med andre ord i 
alle retninger. 

ICRSE 
Erkjennelsen om kjønns- og seksual-
itetsmangfoldet er viktig både fordi det 
påvirker levekår, voldserfaringer og 
hatkriminalitet, og danner grunnlag for 
samarbeid om rettigheter.  Paraplyorgan-
isasjonen «International Committee on 
the Rights of  Sex Workers in Europa» 
(ICRSE), har derfor publisert rapporten 
LGBT Sex Workers do Matter. Målet er å 
synliggjøre at sexarbeideres kamp for 
rettigheter er interseksjonell og krysser 
med en rekke andre bevegelser som 
for rettigheter for blant annet kvinner, 
migranter og LHBT-bevegelsen. 

I mange land er LHBT-sexarbeidere ofte 
mer utsatt for vold og overgrep fordi hat-
kriminaliteten rettes både mot personens 
tilhørighet til seksuelle minoritetsgrupper 
og fordi sexarbeidere anses som fritt vilt. 
Når helsemyndighetene i Tanzania truer 
landets homofile med å oute dem som 

sexselgere, er det et effektivt og brutalt 
sanksjonsmiddel som vil kunne oppildne 
befolkningen mot landets skeive. 

Heteronormativiteten som dominerer 
den offentlige sexarbeiderdebatten bidrar 
derfor både til å usynliggjøre vold som 
rammer ulike grupper av sexarbeidere, 
og de samfunnsmessige forholdene som 
motiverer og rekrutterer til sexarbeid.  

Nettopp det var utgangspunktet for 
rapporten som ICRSE lanserte på den 
årlige konferansen i regi av Internation-
al Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association (ILGA Europe), 
som fant sted i Aten i 2015. Rapporten 
LGBT Sex Workers do Matter gir innsyn i 
og oversikt over ulike problemstillinger 
knyttet til skeive sexarbeidere. I land 
der både sexarbeid og skeiv identitet er 
kriminalisert, erfarer begge gruppene 
stigma, diskriminering, undertrykkelse, 
vold og hatkriminalitet, fra både familien 
og storsamfunnet, i helsetiltak, i politiets 
lovhåndhevelse og i rettssystemet. 

Ifølge Trans Murder Monitoring Project 
of  Transgender Europe var 65 prosent 
av transpersoner som ble drept mellom 
2008 og 2014, sexarbeidere. Fra juni 
2014 til august 2015 ble det registrert 
mer enn 100 hatkriminalitetssaker mot 
transpersoner i fem land i Europa og 
Sentral-Asia. Sakene strakk seg fra grov 
fysisk vold og overgrep til seksuell og 
psykisk trakassering. I mange land er 
vold, voldtekt og overgrep fra politiet en 
regel heller enn et unntak, og i en un-
dersøkelse utført av Sex Workers’ Rights 
Advocacy Network (SWAN) oppgir 
nesten 42 prosent av menn, kvinner og 
transpersoner som jobber med sexarbeid 
at de har vært utsatt for fysisk vold fra 
politiet sist år, mens 36,5 prosent oppgir 
at de har vært utsatt for seksualisert vold 
fra politiet det siste året. Undersøkelsen 
er fra 2009, og i utvalget deltar 12 
sexarbeiderorganisasjoner fra 11 land 

i Øst-Europa og Sentral-Asia. I juni 
2015 ble mer enn 500 sexarbeidere og 
menn mistenkt for homoseksuell adferd 
i Dushanbe, hovedstaden i Tajikistan og 
arrestert for seksuallovbrudd. De arrest-
erte ble tvunget til å avgi blodprøver, og 
flere rapporterte at de hadde vært utsatt 
for vold og trakassering. Sexarbeidere 
rapporterte at de ble voldtatt av politi-
et som krevde seksuelle tjenester for å 
løslate dem.

Viktig samarbeid 
I Norge har PION og FRI så vel som 
andre skeive organisasjoner etablert et 
godt samarbeid som inkluderer aktiv 
deltakelse under Oslo Pride både når 
det gjelder arrangering av debattmøter, 
stand i Pride-parken og deltakelse i 
paraden. Noen finner samarbeidet 
provoserende, som når representanter fra 
Kvinnefronten i 2015 skrev på Facebook 
at de ble kvalme av å se PIONs stand 
under Pride. Et godt samarbeid mellom 
skeive og sexarbeidere, er imidlertid ikke 
gitt. I land vi liker å sammenligne oss 
med som for eksempel Sverige, ble det i 
fjor sommer en kjempedebatt om Rose 
Alliances deltakelse i Stockholm Pride. 
Rose Alliance har mange støttespill-
ere i den svenske organisasjonen for 
LHBT-befolkningen, RFSL, men også 
mange motstandere.  

Som ICRSE peker på, opplever både 
sexarbeidere og LHBT-befolkningen i 
mange land i Europa tilbakeslag når det 
gjelder rettigheter og økt diskriminering 
og undertrykking. Det er derfor viktig at 
både sexarbeider- og LHBT-organisas-
joner ser at man kjemper en felles kamp. 
Førstnevnte bør derfor synliggjøre skeive 
sexarbeidere overfor LHBT-bevegelsen. 
Sistnevnte bør jobbe for å inkludere 
sexarbeidere i organisasjonens aktiviteter, 
og ta aktiv stilling mot forbudslinjen som 
nå rår sexarbeiderfeltet.   

DOBBELT STIGMA: QUEER OG SEXARBEIDERDOBBELT STIGMA: QUEER OG SEXARBEIDER

4

Albertine 2017Albertine 2017Albertine 2017Albertine 2017

5

bygging blant sexarbeidere i Sverige, 
oppga nesten halvparten av respon-
dentene i rapporten En annen horisont 
(2015) annen seksuellorientering og 
kjønnsidentitet enn heterofil. 

Ideen om sexarbeider som et marked 
for heterofile kvinner som selger sex 
til heterofile menn, er basert på heter-
onormative stereotypier og ideologi. I 
virkeligheten kan den antatte heterosek-
suelle kvinnelige sexarbeideren være en 
lesbisk kvinne som bor med kvinnelig 
partner. Et spørsmål som sjelden stilles 
til kvinnelige sexarbeidere, er hvilken 
seksuell identitet de selv og en eventuell 
partner har. Det gjelder ikke bare kvin-
ner; heterofile menn selger sex til menn, 
skeive kvinner og menn selger sex til 
skeive kvinner og menn, FtM transper-
soner (kvinne til mann) og MtF (mann 
til kvinne) selger sex til kunder av alle 
kjønn. Kjønnsfilene går med andre ord i 
alle retninger. 

ICRSE
Erkjennelsen om kjønns- og seksual-
itetsmangfoldet er viktig både fordi det 
påvirker levekår, voldserfaringer og 
hatkriminalitet, og danner grunnlag for 
samarbeid om rettigheter.  Paraplyorgan-
isasjonen «International Committee on 
the Rights of  Sex Workers in Europa» 
(ICRSE), har derfor publisert rapporten 
LGBT Sex Workers do Matter. Målet er å 
synliggjøre at sexarbeideres kamp for 
rettigheter er interseksjonell og krysser 
med en rekke andre bevegelser som 
for rettigheter for blant annet kvinner, 
migranter og LHBT-bevegelsen. 

I mange land er LHBT-sexarbeidere ofte 
mer utsatt for vold og overgrep fordi hat-
kriminaliteten rettes både mot personens 
tilhørighet til seksuelle minoritetsgrupper 
og fordi sexarbeidere anses som fritt vilt. 
Når helsemyndighetene i Tanzania truer 
landets homofile med å oute dem som 

sexselgere, er det et effektivt og brutalt 
sanksjonsmiddel som vil kunne oppildne 
befolkningen mot landets skeive. 

Heteronormativiteten som dominerer 
den offentlige sexarbeiderdebatten bidrar 
derfor både til å usynliggjøre vold som 
rammer ulike grupper av sexarbeidere, 
og de samfunnsmessige forholdene som 
motiverer og rekrutterer til sexarbeid.  

Nettopp det var utgangspunktet for 
rapporten som ICRSE lanserte på den 
årlige konferansen i regi av Internation-
al Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association (ILGA Europe), 
som fant sted i Aten i 2015. Rapporten 
LGBT Sex Workers do Matter gir innsyn i LGBT Sex Workers do Matter gir innsyn i LGBT Sex Workers do Matter
og oversikt over ulike problemstillinger 
knyttet til skeive sexarbeidere. I land 
der både sexarbeid og skeiv identitet er 
kriminalisert, erfarer begge gruppene 
stigma, diskriminering, undertrykkelse, 
vold og hatkriminalitet, fra både familien 
og storsamfunnet, i helsetiltak, i politiets 
lovhåndhevelse og i rettssystemet. 

Ifølge Trans Murder Monitoring Project 
of  Transgender Europe var 65 prosent 
av transpersoner som ble drept mellom 
2008 og 2014, sexarbeidere. Fra juni 
2014 til august 2015 ble det registrert 
mer enn 100 hatkriminalitetssaker mot 
transpersoner i fem land i Europa og 
Sentral-Asia. Sakene strakk seg fra grov 
fysisk vold og overgrep til seksuell og 
psykisk trakassering. I mange land er 
vold, voldtekt og overgrep fra politiet en 
regel heller enn et unntak, og i en un-
dersøkelse utført av Sex Workers’ Rights 
Advocacy Network (SWAN) oppgir 
nesten 42 prosent av menn, kvinner og 
transpersoner som jobber med sexarbeid 
at de har vært utsatt for fysisk vold fra 
politiet sist år, mens 36,5 prosent oppgir 
at de har vært utsatt for seksualisert vold 
fra politiet det siste året. Undersøkelsen 
er fra 2009, og i utvalget deltar 12
sexarbeiderorganisasjoner fra 11 land 

i Øst-Europa og Sentral-Asia. I juni 
2015 ble mer enn 500 sexarbeidere og 
menn mistenkt for homoseksuell adferd 
i Dushanbe, hovedstaden i Tajikistan og 
arrestert for seksuallovbrudd. De arrest-
erte ble tvunget til å avgi blodprøver, og 
flere rapporterte at de hadde vært utsatt 
for vold og trakassering. Sexarbeidere 
rapporterte at de ble voldtatt av politi-
et som krevde seksuelle tjenester for å 
løslate dem.

Viktig samarbeid
I Norge har PION og FRI så vel som 
andre skeive organisasjoner etablert et 
godt samarbeid som inkluderer aktiv 
deltakelse under Oslo Pride både når 
det gjelder arrangering av debattmøter, 
stand i Pride-parken og deltakelse i 
paraden. Noen finner samarbeidet 
provoserende, som når representanter fra 
Kvinnefronten i 2015 skrev på Facebook 
at de ble kvalme av å se PIONs stand 
under Pride. Et godt samarbeid mellom 
skeive og sexarbeidere, er imidlertid ikke 
gitt. I land vi liker å sammenligne oss 
med som for eksempel Sverige, ble det i 
fjor sommer en kjempedebatt om Rose 
Alliances deltakelse i Stockholm Pride. 
Rose Alliance har mange støttespill-
ere i den svenske organisasjonen for 
LHBT-befolkningen, RFSL, men også 
mange motstandere.  

Som ICRSE peker på, opplever både 
sexarbeidere og LHBT-befolkningen i 
mange land i Europa tilbakeslag når det 
gjelder rettigheter og økt diskriminering 
og undertrykking. Det er derfor viktig at 
både sexarbeider- og LHBT-organisas-
joner ser at man kjemper en felles kamp. 
Førstnevnte bør derfor synliggjøre skeive 
sexarbeidere overfor LHBT-bevegelsen. 
Sistnevnte bør jobbe for å inkludere 
sexarbeidere i organisasjonens aktiviteter, 
og ta aktiv stilling mot forbudslinjen som 
nå rår sexarbeiderfeltet.  

Dobbelt stigma:  Queer og sexarbeider
Tekst og foto: Astrid Renland 

Hore- og homofobi går ofte hånd i hånd. 

Sommeren 2016 sørget og protesterte 
både sexarbeider-, LHBT-  og kvinneor-
ganisasjoner over hele verden etter det 
grufulle drapet på den tyrkiske LH-
BT-aktivisten Hande Kader (23). Kader 
var transkvinne og sexarbeider, og bodde 
i Istanbul. Hun ble sist sett i live da 
hun entret bilen til en kunde og funnet 
to uker senere voldtatt, mishandlet og 
brent til døde. Kader deler skjebnen med 
41 transpersoner som har blitt drept i 
Tyrkia i perioden 2008–2015. Mange 
transpersoner jobber som sexarbeidere, 
delvis fordi stigma mot trans ekskluderer 
gruppen fra det formelle arbeidsmarke-
det, og delvis fordi mange trenger penger 
til å finansiere hormonbehandling og 
kroppskirurgi. 

Sexarbeid gir inntekt og mulighet til å 
leve et alternativt liv på siden av samfun-
net for marginaliserte grupper. Og på 
samme måte som homofile, lesbiske og 
transpersoner har vært og er sexarbei-
dere, har sexarbeidere spilt en stor rolle 
for homobevegelsens kamp mot urett og 
undertrykking. Hva hadde vel Stonewall 
opprøret vært uten transsexarbeiderne? 

FRI
I Norge har landsforeningen for kjønns- 
og seksualitets mangfold, FRI, tatt dette 
på alvor. I 2015 vedtok landsstyremøtet 
at de var imot sexkjøpsloven, og i 2016 
ble det fattet landsmøtevedtak som støttet 
landsstyrevedtaket. Ifølge FRI ble ved-
taket fattet fordi organisasjonen mener 
at straffeloven er uegnet til å håndtere 
sosiale problemer og fordi forbudet mot 
sexkjøp bidrar til å ytterligere usynligg-
jøre en allerede usynlig gruppe i sexar-
beid – skeive sexarbeidere. 

Det er interessant at kjønns- og seksual-
itetsmangfoldet blant sexarbeidere er så 
til de grader underkommunisert. Da den 
svenske sexarbeiderorganisasjonen Rose 
Alliance undersøkte kårene for hivfore-
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I 2015 publiserte Albertine «En 
glad gutt», et intervju med Mike 
som nettopp hadde begynt å selge 
sex til menn.  

– Da jeg møtte deg for noe over et år siden 
sa du at du trivdes godt med å selge sex. 
Det hadde vært lett for deg å markedsføre 
tjenestene dine på nett og mobilapp, som 
er de viktigste arenaene for kjøp og salg 
av sex mellom skeive. Men hvordan går 
businessen nå?

– Det går �nt. Jeg har fått opparbeidet 
meg en fast kundekrets, og det er bra. 
Hvis det er kunder jeg ikke liker, eller 
de krever tjenester av meg jeg ikke liker 
å gi, kan jeg velge dem bort. Av en eller 
annen grunn har jeg fått mange ameri-
kanske kunder, og de er �ne. De ser på 
det å kjøpe sex som mer naturlig, og de 
formidler fort hva de ønsker. De er heller 
ikke så opptatt av å snakke i det vide og 
brede om legning. De er mer sånn  
« I’m not gay, I just like dick sometimes». 
Dessuten betaler de bra, og pruter ikke. 
Jeg har også thaier og andre asiatiske 
kunder. De vil gjerne ha sex med en lys, 
stor, velbygd mann som er aktiv.

– Noe av det beste med å ha en fast 
kundekrets er at jeg kan disponere tiden 
min mer som jeg vil. Jeg behøver ikke all-
tid være klar for å ta en kunde. Kundene 
kan komme når det passer meg. Siden 
du intervjuet meg sist har jeg begynt på 
skole, og det tar mye av tiden min. Jeg 
liker skolearbeidet veldig godt og prøver 
å gjøre det best mulig, for jeg har lyst til 
å studere etterpå. Jeg trener også veldig 

mye, men jeg jobber ikke som instruktør 
lenger. Det er fordi skolen krever så mye 
tid, så jeg får bare tid til egentrening. 
Egentrening er viktig, for man må ha en 
�n kropp som sexarbeider, og en god 
psyke og selvsikkerhet, og det er noe av 
gevinstene med å trene.

- Ikke for å skryte, men jeg har faktisk 
fått tilbud fra noen av nettstedene jeg 
annonserer på om å være modell der. 
Jeg har også �ere ganger blitt kåret til 
månedens eskorte og månedens massør 
på disse sidene. Det er fordi kundene 
mine gir meg mange reviews, som er bra. 
Jeg er vel den norske mannlige sexarbei-
deren med �est reviews.

- Av og til er det også kunder som leier 
meg som eskorte for en helg eller noen 
dager og vi reiser bort. Det er slitsomt, 
og da tar jeg i alle fall 10 000 kroner 
dagen. Men det er en kunde som har leid 
meg slik, som var veldig grei. Han ga 
meg masse alenetid så jeg �kk slappet av. 
Da ble det nesten litt som en ferie.

– Har du hatt noen negative opplevelser? 
Alt kan jo ikke bare ha vært en dans på 
roser?

- Som du vet har jeg hatt en voldelig og 
ekkel opplevelse som endte i en 
politianmeldelse. Det var en kunde som 
�kk meg hjem til seg, og det som møtte 
meg der, var en utpresser med kniv. Jeg 
klarte å stikke av, og �kk hjelp av dere i 
PION til å anmelde det. Politiet og dere 
var gode å ha i den situasjonen. Politi-
folkene var greie og ikke fordømmende 
til at jeg selger sex. Det er jo ikke forbudt.

En av politimennene sa at han faktisk 
kjente seg igjen i meg, og mente at jeg 
burde tenke på å velge hans yrke etter 
hvert. Det tenker jeg litt på. De fysiske 
kravene for å komme inn tilfredsstiller 
jeg i alle fall.

- Av og til har jeg tenkt på hva det var 
som gjorde at jeg ikke prøvde å angripe 
torpedoen, og det tror jeg nettopp er at 
jeg har trent kampsport og vet hvordan 
en skal holde hodet kaldt, og �ukt var det 
eneste rette da. Dette er den mest skrem-
mende opplevelsen jeg har hatt.

- Jeg har også hatt andre opplevelser 
som ikke er hyggelige, men da har jeg 
ikke vært redd. Det går på kunder som 
ikke respekterer mine grenser, som når 
de prøver å stikke �ngeren oppi rompa 
mi selv om jeg har sagt at de ikke får lov. 
Eller som begynner å klage på prisen 
etter at vi har hatt sex. De kundene kan 
bare glemme å komme til meg igjen. Jeg 
er ikke redd dem, egentlig bare ler jeg av 
dem.

- Det gir en trygghet at jeg har venner 
som også selger sex som jeg kan snakke 
med hvis jeg skulle få negative opplev-
elser igjen, og også at jeg vet at jeg kan 
stole på dere i PION hvis det skulle skje 
meg noe igjen. Jeg tar også forholdsregler 
hvis jeg skal hjem til kunder, men det 
tryggeste er at de kommer til meg, eller 
at vi møtes på hotell.

-Det å ha så mye sex og kroppskontakt har 
det påvirket deg på noen måte?

“Det er grenser for hva jeg vil gjøre med kunder, akkurat 
som om det er grenser for hva jeg vil gjøre ellers.”  

MANNLIG SEXARBEIDER OG ESKORTEMANNLIG SEXARBEIDER OG ESKORTE
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- Ja, jeg tror jeg har blitt mer bevisst på 
min egen kropp og på mine egne grenser. 
Jeg lar ikke alle få gjøre alt med meg. 
Det er grenser for hva jeg vil gjøre med 
kunder, akkurat som om det er grenser 
for hva jeg vil gjøre ellers. Av og til er jeg 
rundt på utesteder for å drive reklame for 
meg selv. Det blir stort sett homsesteder. 
Og jeg vil si at hvis vi vanlige heterogut-
ter hadde tafset like mye på jenter som 
homser kan tillate seg å tafse på meg og 
andre heterogutter, så hadde det blitt 
revolusjon! Jeg vet jo at en del gutter kan 
tafse på jenter, men om disse guttene er 
så grenseløse som det er lov til å være 
på homsesteder, så hadde det blitt bråk. 
Heldigvis behøver jeg ikke å gå dit så 
o�e, og det kan jo også være hyggelig så 
lenge de holder seg til å gi komplimenter.

- Siden jeg selv velger hvor mye jeg kan 
jobbe, er jeg også veldig bevisst på hver-
dagslivet mitt. Det å ha en plan er viktig. 
Jeg har også veldig strenge grenser på all 
bruk av narkotika. Jeg bruker ingenting. 
For det første trener jeg så mye og vil 
ikke ødelegge kroppen min på det. Ingen 
jeg kjenner har blitt mer intelligente av 
å bruke det. Dessuten henger det dårlig 
sammen med yrkesplanene mine som  
jeg sa til deg.
 

- Jeg tror at det å selge sex og begynne å 
se på meg som sexarbeider, har gjort mye 
med holdningene mine. Det jeg sa i stad 
om homser mener jeg, men jeg vil være 
den første til å støtte homo�le, mange av 
mine venner er det. Jeg har også tenkt 
på at når jeg får meg en kjæreste, så vil 
det ikke gjøre meg noe om hun har vært 
eller er sexarbeider. Jeg vet at det er en 
jobb, og ville passet på henne. Hvis jeg 
blir pappa, vil jeg heller ikke ha noe imot 
at barna mine skulle selge sex når de ble 
voksne. Jeg har selv kjøpt sex på en av 
reisene mine, og hun jeg kjøpte av og jeg 
hadde det veldig hyggelig. Vi gikk ut og 
spiste på en �n restaurant etterpå.

- Trives du fortsatt like godt som det du 
gjorde i �or?

- Ja, absolutt. Det gjør jeg. Jeg angrer 
de�nitivt ikke på at jeg begynte å selge 
seksuelle tjenester. Det ligger for meg. 
Jeg er veldig glad i å ha sex. Selv om jeg 
ikke er homo�l, kan jeg tenke på damer 
mens jeg har sex med menn. Jeg ser av 
og til porno før jeg knuller med kunder. 
Fortsatt får ingen knulle meg, men jeg 
har begynt å pule aktivt. Det gjorde jeg 
ikke sist du intervjuet meg.

- Gjennom å selge sex har jeg fått penger 
til å reise. Jeg har nå reist rundt nesten 
hele verden på et år, og det har vært helt 
fantastisk. Det er så mange �ne steder, så 
mange hyggelige mennesker og �ne op-
plevelser disse pengene har gitt meg som 
jeg aldri ville være foruten. Jeg kunne 
heller ikke ha gått på skole hvis jeg ikke 
hadde solgt sex. Da måtte jeg kanskje 
hatt en kjedelig jobb i stedet. Jeg får også 
spart penger til å etablere meg. Som jeg 
fortalte sist, så kommer jeg fra en familie 
med dårlig råd. Vi har aldri vært på 
ferie og slike ting, og vi har bodd ganske 
dårlig. Men nå har jeg penger til å hjelpe 
mamma og andre i familien min, og det 
kjennes godt.

-Kunne du tenke deg andre jobber innen-
for sexarbeid som stripping, porno eller 
lignende?

- Kanskje senere. Jeg har jo strippet litt 
for jenter på fester og sånt. Stripping gir 
ikke så mye penger som det å selge sek-
suelle tjenester, men kanskje senere når 
jeg blir eldre. Jeg er jo fortsatt bare 20. 
Foreløpig vil jeg nok velge sexarbeid. Det 
er jeg veldig komfortabel med.

 “Jeg tror at det å selge sex, og 
begynne å se på meg som sexarbeider 
har gjort mye med holdningene mine.”  

 “Hvis jeg blir pappa vil jeg heller 
ikke ha noe imot at barna mine skulle 

selge sex når de ble voksne.”  
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After claims that Germany’s 2002 
prostitution law is a failed legal 
experiment, Germany is planning 
a new prostitution law. However, 
the repressive character of  the 
new law is more likely to do more 
harm than good. 
 
It is often claimed that “since the legal-
isation of  prostitution” the situation of  
sex workers worsened and that human 
trafficking increased since 2002, when 
a new law on prostitution was passed. 
Anti-sex work activists, politicians, jour-
nalists and the broader public have been 
repeating these claims in a near ritualistic 
manner for years now, putting pressure on 
the German government to crack down 
on sex work, suggesting that the situation 
before 2002 was somehow better. 

Punitive policing 
Even though the official statistics of  the 
Federal Crime Office (Bundeskrimi-
nalamt) point to a decrease of  human 
trafficking since 2006, the media and an-
ti-sex work activists blatantly ignore these 
numbers – possibly both due to lack of  
interest and lack of  a more complex 
understanding of  the issue at hand. It is 
thus no surprise that in 2013, anti-sex 
work activist Alice Schwarzer convinced 
the Christian Democratic Party that the 
prostitution law should be changed in 
order to reduce human trafficking and 
forced prostitution. 

But while initially most politicians and 
activists mostly presented their claims 
by conflating trafficking and prostitution 
and hid behind the anti-trafficking agen-
da, a number of  activists and politicians 
now explicitly say that their true interest 
lies in the suppression of  (remunerated, 
non-marital) sexual labor. But instead 
of  recurring to laws that criminalize sex 
work, Germany seems to be choosing a 

repressive regulatory framework, whose 
aim is to punitively police the whole sex 
industry and thus deter anyone from 
entering it. 

The punitive impact of  the anti-sex 
work climate actively encouraged by 
Schwarzer and the CDU has increas-
ingly become visible in the rising crack 
downs on sex workers on a local level in 
the past years. Ironically, even though 
mostly migrant sex workers are stere-
otyped and infantilized as “unable to 
know what they’re doing” actual policing 
practices reveal their increased criminali-
zation under “public order” provisions in 
a country where sex work is supposedly 
infinitely legal. 

Germany’s attempt to re-orient its 
practices, policies and discourses on sex 
work cannot, however, be subsumed 
under broader global trends, where an-
ti-trafficking led to prohibitionist models 
rather than regulation. The push for a 
new repressive regulatory framework 
has to be seen in the context of  Germa-
ny’s unpleasant history of  government 
treatment of  prostitutes, including forced 
gynaecological exams until well into the 
1970s, deprivation of  a series of  civil, 
social and economic rights, but also 
forced labour and forced sexual labour in 
Nazi concentration camps. Liberal laws 
(for some) were always “juxtaposed with 
rigid control”. 

Prostitute ID 
Presented to the public as a law that 
should “protect” prostitutes, the planned 
law is supposed to be discussed in the 
German Bundestag before the summer 
break. The law aims at a thorough 
regulation of  both sex workers and sex 
businesses, but it contains a number 
of  provisions that are not only likely to 
increase sex workers’ vulnerability to 

extortion, violence and exploitation and 
lead to infringements on sex workers’ 
human rights and civil liberties. Instead 
of  strengthening the legal position of  
sex workers and victims of  trafficking 
towards third parties, the law will weak-
en it, by creating new opportunities for 
coercion. 

The legal provisions affecting sex work-
ers contain mandatory registration after 
a (regular) mandatory health and legal 
counselling about rights and duties, such 
as the duty to pay taxes. Unfortunately, it 
is a common misunderstanding that the 
registration in question is similar – if  not 
the same – to that of  other residents of  
Germany, such as the registration with 
the city council, the tax office or as an 
employee. But this is not the case.

The German government has singled 
out sex workers for a unique and pur-
portedly discriminatory duty to register 
in each town they will work in. Sex work-
ers will be forced to carry a special “pros-
titute ID” with them during their work 
to prove “legality” and, indirectly, the 
voluntary nature of  their sexual labour 
during police controls. The policing of  
sex workers is, furthermore, outsourced 
to brothel owners, who have to keep 
(physical!) records of  all the sex workers 
working in their establishment. Needless 
to say, only registered sex workers will be 
allowed to work in any “brothel”, i.e. any 
place where more than two sex workers 
work together. 

Regulate to deter
Will a new prostitution law solve  

Germany’s trafficking conundrum? 

“The German government 
has  singled out sex work-
ers for a unique and pur-
portedly discriminatory 

duty to register in each 
town they will work in”
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The brief  counselling session is supposed 
to identify potential victims of  trafficking 
and to build trust in a situation which, 
ironically, is itself  coerced. Given the 
impossibility of  identifying victims of  
exploitation in a routinized bureaucratic 
procedure of  probably not more than 
15 minutes, the likelihood that actual 
victims of  exploitation and trafficking 
will be registered and thus count as 
“voluntary” sex workers is very high. 
Critics have warned that the “prostitute 
ID” may be conflated by authorities with 
“voluntary” sex work, thus effectively 
undermining the very protective goal of  
the provision or even lead to state- 
sanctioned trafficking. 

Calls to stop the law 
remain unheard
The draft-law has been criticized from 
the beginning from various sides, in 
particular the German sex worker organ-
ization Bundesverband für sexuelle und 
erotische Dienstleistungen (BesD). The 
numerous critics of  the new prostitu-
tion law remain unheard and invisible 
in media reports on sex work. They 
include: The German Women’s Council, 
the Women Lawyer’s Association, the 
Deutsche Aids-Hilfe (German Aids-Aid), 
the Diakonie (social welfare organisation 
of  the protestant churches) and others. 

But also social workers from all over the 
country have been criticizing mandatory 
counselling as destroying the hard work 
of  re-building the trust between sex 
workers and social workers after over a 
century of  coercive measures. In fact, 
most social workers agree that existing 
voluntary, anonymous and confidential 
health care services for sex workers have 

been successful in the past years and 
should be retained as they are. 

The Women Lawyers’ Association (Ju-
ristinnenbund) has recently pointed out 
that the registration practice may even 

have a dissuasive impact on victims of  
human trafficking. After all, confiding 
themselves to the authorities will prevent 
them from getting registered and thus 
potentially expose them or their families 
to retaliations. 

Legally speaking, major concerns over 
data protection have been voiced by 
various organizations and in particular 
by the Women Lawyers’ Association 
(Juristinnenbund). Data pertaining to a 
person’s sex life, such as data on one’s 
own sexual labour, should not be collect-
ed, unless it serves a goal that could not 
be otherwise achieved without infringing 
the rights of  informational self-determi-
nation. After all, human rights con-
sultant Marjan Wijers argued, nobody 
would argue that a register is needed to 
“protect” supposedly vulnerable people 
– such as, for example, Jews and homo-
sexuals. Given the right-wing uproar all 
around Germany, such a database could 
indeed become life-threatening. 

Particularly concerning from a human 
rights perspective are the punitive 

measures intended to make sex workers 
comply with the law. Well aware of  sex 
workers’ rightful resistance to 24/7 gov-
ernment surveillance of  their lives based 
on their profession, Christian Demo-
crats, such as Erika Steinbach, support 
the punishment of  sex workers who do 
not comply with the duty to register with 
fines up to 1000€. Sadly, it is precisely 
anti-prostitution activists decrying the 
poverty and lack of  opportunities that 
pushes so many women to sell sex who 
support such punitive measures in the 
name of  “protection”. Indeed, punitive 
interpretations of  protection – from reg-
istration to coerced rehabilitation – have 
a long history in Germany.  

Last but not least, registration schemes 
were introduced based on populist claims 
by anti-sex work activists that “we don’t 
know where these women are”. How-
ever, such a claim assumes that it is not 
only the governments duty, but also its 
right to watch over some of  its residents 
on their every move – a practice, which 
can effectively be considered a violation 
to the human rights of  free movement 
within a country.

Some history
The registration of  sex workers has his-
torical roots in Germany. From 1871 to 
1927 sex workers had to register with the 
police and to submit to gynaecological 
examinations to work legally. Non-reg-
istered sex workers were criminalized, 
while registered sex workers de facto lost 
some of  their civil rights, such as the 
right to freely move in areas not reserved 
for sex work. 

The international abolitionist movement 

founded by Josephine Butler strictly 
condemned such a coercive legal system 
as a form of  “enslavement”. In her eyes, 
compulsory gynaecological examinations 
were nothing short of  “instrumental 
rape”. Opposition to the regulatory 
system eventually led to its abolition in 
1927, when prostitution was effectively 
decriminalized and disappeared from 
legal codes. It became a legal grey area 
dealt with from a health perspective. 
With the exception of  the Nazi period 
and the years up to 1949, there was no 
official prostitution law in Germany – 
but with an intentional loophole: the 
prevention of  venereal diseases. 

From 1927 until 2000, a law to prevent 
venereal diseases was used to regulate sex 
work. Based on a sexist idea that singled 
out women as vectors of  venereal diseas-
es, any person engaging in “frequently 
changing intercourse” (häufig wechsel-
nder Geschlechtsverkehr) was “urgently” 
suspected of  carrying venereal diseases 
and was forcibly brought to health care 
offices, examined and then registered as 
either an “official” or “secret” prosti-
tute. Indeed, well into the 1970s it was 
common knowledge among so-called 
“experts”, criminologists and social 
workers, that the difference between 
female promiscuity and prostitution 
was only a matter of  degree, not kind. 
The still sparse historical research has 
shown how this law was overwhelmingly 
implemented on women engaging in 
non-marital sex. At least up until 1968, 
(female) students engaging in (more or 
less) casual sex could be forcibly exam-
ined – yet another violation of  women’s 
rights, that the German government has 
to apologize for. 

While the forcible examinations of  
women’s bodies are not part of  the 
current draft, they were on the table in 
the earlier phase of  the negotiations. Not 
just the Christian Democrats negotiating 
the law, but even Alice Schwarzer, while 
calling herself  an abolitionist, supported 
the compulsory health examination of  
women and the registration with the 
police. 

This is symptomatic of  the dangerous 
turn that German anti-prostitution activ-
ism has taken in the past years. Obliv-
ious of  the abolitionist tradition that 
targeted discriminatory and repressive 
treatments of  prostitutes by the state, 
the new German abolitionists are willing 
to support punitive measures, including 
human rights violations, as a strategy of  
repression and, as they see it, as a way to 
ultimately “abolish” sex work itself. 

The idea that states can and do violate 
human rights of  sex workers seems to be 
a non-issue in Germany’s prostitution 
debate. While sex workers’ organisations 
argue for an all-encompassing social in-
clusion by abolishing all the special laws 
that still exist and discriminate against 
sex workers, the broader public has 
been duped into believing that sex work 

is fully and without restrictions legal. 
Few people are aware of  the indirect 
criminalization of  sex workers through 
provisions on so-called “restricted areas” 
(the reason for red-light districts), and 
even fewer people take an interest in the 
increasing number of  sex workers that 
are fined and jailed under these provi-
sions. 

Press reports on the extent of  the 
criminalization of  sex workers are hard 
to come by. So far reports have focused 
on Hamburg, Dortmund and Stuttgart, 
where hundreds of  sex workers are 
imprisoned for either repeatedly working 
on the wrong street corner or for not 
being able to pay the fine given at the 
first infringement. 

According to the official police statistics 
(Polizeiliche Kriminalstatistik), over 1500 
persons are prosecuted every year for 
selling sex in the wrong place. These 
numbers are particularly concerning 
given that the number of  identified 
trafficking victims has remained constant 
around 600 per year since 2006. Quite 
obviously and contrary to the claims of  
anti-sex work activists, the police has 
indeed ways to control sex workers. And 
they do. 

Anti-prostitution advocates, including 
those who claim to support the rights of  
prostitutes and to support their decrim-
inalization, have been astonishingly 
silent, and possibly ignorant, of  current 
practices of  criminalization in Germa-
ny. Even the Ministry in charge – The 
Ministry for Women, Seniors, the Family 
and Youth” – seems to be oblivious of  
current practices of  criminalization. In 
a press inquiry I sent them a year ago 

“Well into the 1970s it 
was common knowledge 

(...) that the difference  
between female prom-

iscuity and prostitution 
was only a matter of 

degree”

“The numerous critics 
of the new prostitution 

law remain unheard 
and invisible in media 

reports on sex work”
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about possible intentions to decrimi-
nalize sex work, they answered that sex 
work was already legal. Others, including 
a journalist and self-described feminist 
I talked to, considered criminalizing sex 
workers a justified deterrent from sex 
work. 

Brothel regulation may 

favour big brothels over 

self-organised  

environments
Beyond registration schemes, the new 
law contains a meticulously detailed 
amount of  provisions regulating “pros-
titution places”, including boats and so-
called “love-mobiles”, but also so-called 
“prostitution events”, i.e. sex parties 
involving sex workers. Every place 
where sexual labour is performed will 
be regulated and need the permission 
of  the competent authorities. Brothels 

will need to be licensed and conform 
to a number of  safety standards, which 
include the provision of  condoms.  Sex 
parties involving sex workers will have 
to be registered with the authorities and 
cannot take part without official state 
authorisation. 

Mostly intended to avoid that convicted 
traffickers can run a brothel, the provi-
sions seem to go much further and aim 
at curtailing the number of  sex businesses. 

The law will have (un-)intended conse-
quences for independent sex workers 
and, in particular, for those who have 
been working together in small apart-
ments in a cooperative-like style. Rules 
mandating separate bathrooms for cli-
ents and sex workers may be well-intend-
ed, but will de facto push small sex work-
er collectives out of  their self-determined 
spaces and into the hand of  big brothel 
owners. Similarly, rules prohibiting sex 
workers from sleeping in the brothel may 
be similarly well-intended, but may end 
up doubling their rent costs and thus add 
just another financial burden on their 
lives. Especially migrant sex workers will 
be affected by this provision. 

Last but no least, the law explicitly 
abolishes the right to the inviolability 
of  the home for sex workers working 
alone from their apartment – the only 
case where no brothel licence has to 

be obtained. The law gives authorities 
free rein over sex workers in the name 
of  their protection. Concerns with the 
international reputation as “Europe’s 
brothel” seem to count more than con-
cerns over the actual well-being of  sex 
workers. Instead of  encouraging other 
European countries to finally recognize 
sex work as work, Germany has chosen 
the repressive road.

In fact, in line with German tradition 
of  framing prostitutes as dangers to the 
family and community, the law defines 
sex workers as a public danger against 
which the police and other authorities 
will be able to intervene at any time. 
The Women’s Lawyer’s Association has 
warned that such a provision may be, 
like many others, unconstitutional in the 
way it gives authorities discretionary, 
and possibly arbitrary powers over sex 
workers and their lives. 

Overall, the new law may be well-in-
tended, but it is naïve to its core. Its 
provisions are not informed by empirical 
evidence on the nature and extent of  

trafficking, exploitation or other forms 
of  bad working conditions. Christian 
Democrats have publicly declared their 
lack of  interested towards social scientific 
evidence and confirmed that their goal 
is indeed to suppress sex work. Social 
democrats don’t seem to have demands 
of  their own and thus positioned them-
selves in the weaker position from the 
beginning. 

And while the German public overall 
seems to support the legality of  prosti-
tution, political apathy and indifference 
towards sex workers shape much of  the 
current public discourse, in which a 
real debate is absent. Expert knowledge 
rarely makes it into the media, thus 
contributing to the ritual reproduction of  
false claims and myths about sex work in 
Germany. It is thus that a combination 
of  ritualistic repetition of  spectacular 

claims about Germany being “Europe’s 
Brothel”, the supposed “explosion of  
human trafficking” and the pornograph-
ic description of  brothels, have shifted 
the national and international perception 
of  legal sex work as a wrong direction to 
take. 

This shift is deeply intertwined with the 
increasing crack down on reproductive 
and sexual rights and on the legal gains 
of  social movements towards decrimi-
nalizing non-normative behaviours, in-
cluding sex work and abortion. The shift 
is also symptomatic of  the right-wing 
backlash and its focus on the control of  
women’s bodies as a proxy for the body 
politic of  the nation.

Ignorance about the injustices and hu-
man rights violations committed against 
sex workers in German history and 
beyond contribute to the lack of  inter-
est for sex workers as a matter of  social 
justice and civil and human rights. In 
2015, Angela Merkel herself  called for 
Japan to acknowledge and apologize for 
the sexual violence inflicted on women in 
military brothels during World War II. 

Instead of  passing this new law, Angela 
Merkel should apologize for the injustic-
es and human rights violations commit-
ted against women and sex workers of  all 
genders on German soil – before, during 
and after Nationalsocialism. 

”According to the  
official police statistics, 

over 1500 persons are 
prosecuted every year 

for selling sex in the 
wrong place”

”Instead of  
encouraging other  
European countries 
to finally recognize 

sex work as work, 
Germany has  chosen 
 the repressive road”

“Overall, the new 
law may be well-

intended, but it is 
naïve to its core”
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Den moderna queerrörelsen grun-
dades av queerrörelsens parior 
– de som levde i utanförskap både 
i den heteronormativa samhället 
och i den homonormativa gay-
rörelsen.

Av Emmy M. Kerstinsdotter

Sexarbetarkamp
  Queerfeminism

På internationella kvinnodagen i år 
arrangerade en svensk queerfeministisk 
aktivistgrupp en separat demonstration 
till stöd för sexarbetares rättigheter efter 
att ha blivit uteslutna från alla större 
demonstrationer. Vi stod på mitten av 
torget, sårbara inför polisen och allmän-
nheten, med våra egengjorda plakat: 
”Stöd din lokala, queera, anti-rasistiska, 
anti-kapitalistiska, sexarbetar-vänliga 
feministgrupp”. Reaktionerna var starka. 
På sociala medier kallades vi ”pimplob-
byn” och självutnämnda feminister som 
tågade i deras parad, som stoltserade 
med slagord som ”radikal klasskamp” 
och ”feminism underifrån”, pekade fuck-
you åt sexarbetare som stod på sidan om 
och tyst höll upp en banderoll som up-
pmanade till solidariska allianser mellan 
sexarbetare och den feministiska rörels-
en. Tänk att sexarbetares politiska kamp 
för avstigmatisering och rättigheter är så 
extremt provokativt för både den liberala 
borgerligheten och den vänsterorient-
erade HBTQ-rörelsen i Sverige. Varför 
sviker solidariteten när den behövs som 
mest? Tanken med denna artikel är ge 
en inblick i hur queerhet och sexarbete 
hör ihop. För att förstå sambandet måste 
kunskap ut om de historiska sambanden 
mellan de två kamperna, samt insikt om 
hur queer solidaritet öppnar upp väbe-
hövda alternativ till assimilerings- och 
respektabilitetspolitiken vilken enbart 
bidrar till att splittra rörelsen och bibe-
hålla förtryckande strukturer.

Grupp 8-rörelsen
Feministisk organisering i den svenska 
vänsterrörelsen innehåller fullt med 
hinder för sexarbetares organisering. 
Under 70-talets organiserade sig svenska 
lesbiska feminister i Grupp 8-rörelsen 
och deltog i aktioner mot porrbiografer 

och strippklubbar. Svenska kvinnojourer 
har aktivt arbetat mot pornografi och 
prostitution, och det politiska partiet 
Feministiskt Initiativ definierar prosti-
tution som ”våld mot kvinnor”. Både i 
Sverige och i andra länder vägrar en stor 
del av HBTQ-rörelsen att erkänna sex-
arbete som en queer fråga, trots att det 
internationellt finns en kontinuitet bland 
västvärldens anti-kapitalistiska, radikala 
queerrörelser att stödja sexarbetares 
rättigheter och avkriminaliseringen av 
sexarbete. Rapporter skrivna av RFSL, 
Amnesty International och Världshäl-
soorganisationen visar att majoriteten av 

sexabetare kommer från marginaliserade 
grupper, varav HBTQ-personer utgör 
en stor del. I Rose Alliance rapport ”En 
annan horisont” framgår det att 44% av 
sexarbetarna som deltog i studien identi-
fierar sig som HBTQ.

Horfobi och transmisogyni
Så vad betyder queer? När jag frågar 
mina vänner knyter de utan problem 
queer till pornografilagarna i England, 
frågan om HIV och Big Pharma-indus-
trin, icke-binära identiteter, femme-in-
ism, fängelseindustrikomplexet, hem-
löshet, gentrifiering, asylrätt, ekonomisk 
(o)rättvisa och sexarbete. En behöver 
bara skrapa på ytan av queer historia 
för att upptäcka ett rikt arkiv av radikala 
kamper mot intersektionellt förtryck som 
går bortom arenan för kön, sexualitet 
och identitet.

Att horfobi och transmisogyni länge 
använts för att exkludera sexarbetare 
från den lesbiska feminismen kan illus-
treras med Jean O’Learys tal på Pride 
1973, då hon anklagade transfeminina 
sexarbetare för att uttnyttja feminitet för 
sin ekonomiska vinning. Framstående 
feminister i Sverige har ekat detta senti-
ment ända in på 2010-talet, där skulden 
för feminitetens underordning läggs 
på kvinnor från arbetarklassen, som 
är trans och sexarbetare. Idén om att 
sexarbetarkampen skulle vila på liberala, 
borgerliga idéer om sexuell frigörelse 
är därför en fiktion skapad av de som 
situerar sexarbetets historia i relation till 
vita ciskvinnors kamp för rättigheter, och 
därmed ignorerar dess komplexa queera 
historia av radikalt anti-kapitalistiskt 
motstånd.

När Rose Alliance år 2011 första gången 
var med på Pride kom snabbt protester-
na. Många var rädda om HBT-rörelsens 
”rykte”, och trodde att sexarbetares 
inkludering skulle skifta tillbaka fokuset 
på HBTQ-personer som sexuellt okon-
trollerbara och smutsiga, istället för rena, 
prydliga och ”precis som alla andra”. 
Att sopa det obekväma under mattan 
har länge varit en assimileringsstrategi 
med syfte att gynna de mest priviligerade 
inom gayrörelsen, på bekostnad av de 
queers som inte passar in i den respek-
tabla mallen. Det är föga förvånande att 
dessa ofta redan kämpar med fattigdom, 
arbetslöshet och social exkludering, och 
inte sällan försörjer sig genom sexarbete. 
Att motsätta sig sexarbetares rättigheter 
blir därför, ironiskt sett, ett sätt för vän-
sterqueers att omedvetet öka klassklyftan 
inom den egna rörelsen. 

“Både i Sverige och i andra 
länder vägrar en stor del av 
HBTQ-rörelsen att erkänna 

sexarbete som en queer fråga”

Stod din lokala, queera, 
anti-rasistiska, anti- 

kapitalistiska, sexarbetar- 
vanliga feministgrupp 
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”dåliga” medborgare. Om queers, som 
historiskt sett tillhört den senare kategor-
in, ska passa in i modellen för goda och 
skötsamma medborgare, får de därför 
enbart syssla med sex i det privata och 
inte vilja ha samröre med sexarbetare.

Ett annat exempel på den svenska gay-
rörelsens homonormativa strävan efter 
respektabilitet är kampen för samkönat 
äktenskap. När queert sex legaliseras 
under premissen att det sker i ett monog-
amt äktenskap kriminaliseras queer- och 
transpersoner som har offentligt sex. 
Det är alltså ingen slump att kampanjer 
mot sexarbete har intensifierats inom 
HBT-mainstreamrörelsen samtidigt som 
samkönat äktenskap normaliseras som 
en social strävan. Logiken är solklar: 
legitimera och hylla en typ av sex som 
sker i det privata, och stigmatisera och 
undanröj en annan typ av sex som anses 
oönskvärd i det offentliga. Som queers, 
oavsett våra personliga erfarenheter, 
så är sexarbete en del av vår kollektiva 
historia, och att försöka motverka eller 
mörklägga det faktumet bidrar till att 
queera sexarbetare osynliggörs ännu 
mer. Ett sådant utanförskap betyder i sin 
tur en sårbarhet inför våld och exploater-
ing, hälsorisker, och en ovilja att rapport-
era diskriminering och övergrepp.

Sex och makt 
Självklart är inte sexarbete ett helt okom-
plicerat ämne. Vi bör inte vara rädda för 
att diskutera relationen mellan sexarbete, 
arbetarkamp, nyliberalism och kapital-
ism. Att sexindustrin är problematisk är 
ingen nyhet, eftersom den, precis som 
alla andra storbrancher i det post-in-
dustriella kapitalistiska samhället, drivs 
av en rasistiskt, sexistisk och funkofobisk 
konsumtionsmarknad. Problemet är att 
feminister och HBTQ-personer som vill 
radera sexarbetare från rörelsen inte 
bidrar till att minska roten till förtryck, 
utan enbart till att skapa en situation där 
sexarbetare blir ännu mer sårbara. 
I Amnestys nysläppta rapport, som i stort 

sätt ignorerats av svensk media, fram-
kommer det tydligt att sexarbetare far 
illa av sexköpslagen, och utsätts för män-
niskorättskränkningar och polisförtryck, 
och att särskilt migrerande sexarbetare 
är en utsatt grupp. 

Hur kan vi då resonera politiskt kring 
sexarbete och queerfeminism idag?  Vi 
queers måste erkänna att sexarbete alltid 
varit centralt för vår rörelse – både som 
en realistisk inkomstkälla och som en 
given del av vår närvaro i det offentliga 
rummet. Vi borde uppmuntra disk-
ussioner som inte hierarkiserar olika 
sexkulturer som ”hälsosamma” och 
”skadliga”, baserat på vad den straighta 
världen är bekväm med. Oavsett vår 
personliga inställning till sex och makt 
får vi inte glömma de glimtar av affinitet 
mellan sexarbetare och queers som varit 
centrala i vår historia, och som radikalt 

har expanderat det queera rummet 
långt utanför den heterosexuella kartan. 
I Sverige startade projektet Det Röda 
Paraplyet för ett par år sedan som en del 
i RFSL Stockholms satsning i HIV-pre-
vention, som riktade sig till sexarbetare 
från grupperna män som har sex med 
män samt transkvinnor, och lutade 
sig mot skadereducerande principer. 
Efter dess upphörande tog stödprojek-
tet Pegasus tog vid, som riktar sig mot 
unga HBTQ-personer som har sex mot 
ersättning, och utgör därmed ännu ett 
exempel på den svenska HBTQ-rörels-
ens försök att inkludera sexarbetarfrågor 
i den kollektiva agendan. Trots detta är 

det dock tydligt att många fortfarande 
tolkar fenomenet sexarbetete som en 
isolerad, tragisk och destruktiv del i 
en förövrigt hälsosam och normal-
itetssträvande samhällsgrupp.

Att queerpersoner är mer integrerade i 
samhällsmaskinen och har lättare att få 
anställning är givetvis en positiv utveck-
ling som ökar mångas möjligheter, men 
det får inte ske på bekostnad av de som 
inte kan åtnjuta dessa ökade friheter. 
Som queerfeminister bör vi istället käm-
pa för skäliga löner och arbetsvillkor, bil-
liga och stabila boendealternativ, bättre 
hälsovård och utbildning, samt att pro-
testera emot all typ av diskriminering på 
arbetsmarknaden. Avkriminalisering kan 
givetvis inte ensamt minska stigmat mot 
queera, rasifierade, fattiga och kroniskt 
sjuka sexarbetare. Sexuell hälsa, arbetar-
rättigheter och social rättvisa måste vara 
en prioritet, och realistiska försörjning-
salterativ måste erbjudas till de som på 
grund av rasism, transfobi och funkofobi 
utesluts från den formella ekonomin. 
På så vis vänder vi diskussionen mot 
radikal socioekonomisk rättvisa istället 
för det liberala sexualitetsperspektivet 
som tyvärr dominerat diskussionen i  en 
västerländsk HBTQ-rörelse som mesta-
dels är vit och medelklass och som är 
notorisk dålig på att inkludera subversiva 
och marginaliserade röster.

Street Transvestite Action  
Revolutionaries
Leslie Feinberg skrev i Stone Butch 
Blues om den lesbiska arbetarklassen 
under Stonewall-eran och om den 
starka relationen mellan sexarbetare 
och butchar, eller om vi läser boker ur 
en samtida kontext, även transmän och 
ickebinära. Genom att koppla ihop 
queer/trans-rättigheter, klasspolitik och 
sexarbete illustrerar hen hur relationen 
mellan queerpolitik och sexarbete vare 
sig är ett nytt eller liberalt påfund. Den 
moderna queerrörelsen grundades av 
queerrörelsens parior – de som levde i 
utanförskap både i den heteronormativa 
samhället och i den homonormativa 
gayrörelsen. STAR – Street Transvestite 
Action Revolutionaries – grundades av 
Marsha P. Johnson och Sylvia Riviera för 
att uppmärksamma behoven hos hem-
lösa, rasifierade transpersoner, varav de 
flesta var sexarbetare, eftersom de visste 
att politiska grupper drivna av bögar 
och lesbiska inte var intresserade av att 
lyfta sexarbetande transpersoners röster. 
När fattiga, transfeminina sexarbetare 
än idag slår tillbaka mot polistrakasserier 
symboliserar det verkligt queerradikalt 
motstånd, eftersom det inte bara slår mot 
cisheteropatriarkatet, utan också mot den 
liberala, nyborgerliga gayrörelsen som 
välkomnar polisens insatser att ”städa 
upp” redan gentrifierade kvarter.

Ny form av sexuellt med- 
borgarskap
Däremot har inte alla queers i Sverige 
motsatt sig sexarbetares rättighetskamp, 
särskilt inte inom de sammanhang där 
gränsen mellan sexarbete och queer 

samvaro varit flytande. Under 70 och 
80-talet utgjorde Norra Klara i Stock-
holm en mötespunkt för bögar, könsöver-
skridande personer och transfeminina. 
Det var en plats för hitta sex och närhet, 
både för queers som hängde där och för 
männen som cirklade runt platsen i sina 
bilar, och som lika ofta fick gratis sex som 
de fick betala. Den informella ekonomin 
som skapades innebar en möjlighet för 
många som annars mötte stora, struktur-
ella hinder i den formella ekonomin. 
Många var arbetslösa och hemlösa, men 
detta tillhåll erbjöd både en inkomstkälla, 
ett socialt sammanhang och tillfälligt tak 
över huvudet. 

Cruisingställen och bastuklubbar 
utgjorde urbana rum där queers kunde 
mötas, och sexarbete var där en naturlig 
del i den offentliga sexkulturen. För 
många sexuella dissidenter och könsöver-
skridare var omdisponeringen av 
offentligt och privat utrymme en viktig 
aspekt för konstruktionen av queera 
identiteter – parkerna, gatorna, bakgård-
arna och biograferna utgjorde queera 
mötesplatser och bidrog till en ny form 
av sexuellt medborgarskap, där sexarbete 
ofta fyllde en central funktion. Trots sitt 
rykte om att vara öppen för sexuell frihet 
och experimentation, så utgör också 
städerna en plats där sexualiteten är hårt 
granskad och dikterad, och just därför 
har queera ockupationer av heterosex-
uella rum varit avgörande för framväxten 
av modern queerpolitik. Våra offentliga 
rums historia handlar också om våld och 
förtryck: om rasism, om förföljningen av 
papperslösa, om polistrakasserier och om 
den statliga uppdelningen av ”bra” och 

“När queert sex legaliseras 
under premissen att det sker i ett 

monogamt äktenskap kriminal-
iseras queer- och transpersoner 

som har offentligt sex ”

“När fattiga, transfeminina 
sexarbetare än idag slår 

tillbaka mot polistrakasser-
ier symboliserar det verkligt 

queerradikalt motstånd”

“Vi queers måste erkänna att 
sexarbete alltid varit 

centralt för vår rörelse”
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25. august 2015 slo Amerikanske 
Departement of  Homeland Securi-
ty ned på det populære nettstedet 
Rentboy.com. Administrerende 
direktør Jeffrey Hurant og seks 
ansatte ble arrester, pc-er og doku-
menter konfiskert, og nettstedets 
bankkontoer fryst. Anklagen var å 
tilrettelegge for sexkjøp- og salg, 
noe som er forbudt nær sagt over 
alt i USA.

Rentboy var kanskje det største internas-
jonale online nettstedet hvor menn som 
selger sex til menn kunne annonsere for 
sine tjenester. Flere medier rapporterte 
at eskortene betalte 59,95 amerikanske 
dollar for å annonsere på nettstedet. 500 
000 unike besøkende var daglig innom 
Rentboy og nettstedet genererte 10 
millioner dollar i perioden 2010 til 2015 
ifølge anklagerne.

Flere pornostjerner reklamerte for 
tjenestene sine der og de har årlig hatt 
«The hookie award», en prisutdeling for 
beste mannlige eskorte. 

Samtidig var nettstedet noe mer. Rent-
boy var en tydelig del av det amerikan-

ske homomiljøet i nesten to tiår. Synlig 
tilstede med egne flåter i homoparader 
og de arrangerte fester godt besøkt av 
skeive menn som ikke hadde noe med 
sexbransjen å gjøre.

Nathan Tempey har skrevet en rekke 
artikler på den New York fokuserte blog-
gen Gothamist om saken rundt Rentboy. 
Dagen etter arrestasjonene intervjuet 
Tempey «Leo», en mannlig sexarbeider 
som var avhengig av Rentboy for å tjene 
penger. Leo forteller at han har høysko-
leutdanning med bakgrunn i sosialt ar-
beid, men hadde i en periode problemer 
med å finne seg annet ordinært arbeid. 
Etter å ha spurt om råd fra erfarne sex-
arbeidere startet han selv med sexsalg. 

Fordelen med Rentboy var at det ga 
Leo en mulighet til å forhandle med 
kundene før han møtte dem. Dette ga han 
en mulighet til å skaffe seg et inntrykk av 
kundenes temperament før et eventuelt 
møte. Nå fryktet Leo for at bilder og per-
sonlige informasjon om sexarbeiderne på 
Rentboy nå ligger i hendene til amerikan-
ske myndigheter, og at det kan brukes mot 
sexarbeidere i framtiden. Dette var også en 
kritikk mot Rentboy for å ha vært for åpne.

Leo fortalte videre at han ikke så fram til 
å måtte trekke på gata for å treffe kunder 
nå som Rentboy er stengt ned. Han 
mener dette er mer risikofylt og at det gir 
mindre tid til å risiko-vurdere potensielle 
kunder (26.8.15).

 
Farligere enn  
terrorister?
I anklagen mot Rentboy sto det ingent-
ing om at noen var ofre. Menneskehan-
del er en ofte brukt rammefortelling i 
rettsforfølgelser som omhandler sexkjøp- 
og salg. Som regel er da kvinnene som 
selger sex beskrevet som ofre. Når menn 
selger sex forstås dette ofte som et utslag 
av det samfunnet ser på som avvikende 
ved homoseksualitet.

New York Times påpekte også den 
homonormative forståelsen i saken rundt 
Rentboy. I en opinionsartikkel skrevet av 
redaksjonen (28.8.15) kritiserer avisen 
at anklagerne ikke kan vise til utnyttelse, 
men i stedet er anklagen så mettet med 
seksuelt eksplisitte detaljer at det er 

Hallik eller 
homok�troll? 

 
 Av Andrés Lekanger

HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?

Amerikanske myndigheters 
raid på Rentboy.com  

er motivert av homofobi.
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vanskelig ikke å lese det som om homo-
seksuelle menn står anklaget for å være 
seksuelt promiskuøse. 

New York Times mener det er troverdig 
at Rentboy brøyt loven gjennom å legge 
til rette for sexsalg, men at dette ikke 
rettferdiggjør at Departement of  Home-
land Security - som er til for å bekjempe 
terrorisme - brukes for å stenge ned 
en nettside som opererte relativt åpent 
og som økte tryggheten til mannlige 
sexarbeidere. Dette gjennom å tilby et 
tryggere alternativ til å selge sex fra gata 
og som gjorde sexselgerne uavhengige 
fra halliker.

Avisen skriver at det er ulike årsaker til at 
menn og transpersoner selger sex. Blant 
annet er botilbudene i New York for 
hjemløse unge homofile og transpersoner 
overfylte. Å selge sex kan gi mulighetene 
til å sove i seng framfor å sove på gata. 
Andre selger sex for å få råd til en høyere 
utdannelse, skriver avisen.

Tiltalen
Onsdag 27. januar 2016 kom tiltalen 
mot Rentboys tidligere administrerende 
direktør Jeffrey Hurant. I den var hvit-
vasking av penger lagt til den opprin-
nelige anklagen. Easy Rent Systems Inc, 
som driver med eiendom, sto også tiltalt 
for medvirkning, mens de seks arresterte 
medarbeiderne i Rentboy ikke var nevnt 
i tiltalen. I januar ventet man fremdeles 
på en avgjørelse på om hvorvidt det 
skulle tas ut tiltale mot også dem.

Helt siden arrestasjonene har Hurant 
hevdet sin uskyld. At eskortene kun til-
bydde kameratskap og ikke seksuelle tje-
nester var også noe som sto på nettsiden, 
men myndighetene avfeide dette som et 
forsøk på å framstå som legale. Ifølge til-
talen skal Rentboy ikke har vært så nøye 
med aldersverifisering av brukerne, på 
trass i policy som forbød personer under 
18 år å annonsere (Reuters, 27.1.16).

Ifølge Nathan Tempey tillot Rentboy 
brukerne å beskrive fysiske attributter 
og seksuelle preferanser, men at for å 

framstå som legale ble de instruert i å 
ta betalt for tiden og ikke for spesifikke 
seksuelle handlinger.

I tiltalen mot Hurant mener Tempey at 
myndighetene nå prøver å motbevise 
fortellingen om offerløs kriminalitet, som 
amerikanske myndigheter ble møtt med 
etter arrestasjonene i august 2015. Blant 
annet skal et eskortebyrå som annon-
serte på Rentboy ha vært drevet av tre 
ungarske menn som i 2014 ble arrestert 
og tiltalt for å ha lurt ungarske menn til 
New York og Miami og deretter å ha 
tvunget dem til å selge sex. I en av e-pos-
tene det vistes til skal en Rentboy ansatt 
ha skrevet «I highly doubt the victims are 
`Sex slaves`».

Det skal ha vært spesielt i Asia at alders-
verifiseringen var mangelfull. I Asiatiske 
land oppfordret man sexarbeidere til å 
annonsere gjennom gratis registrering av 
førstegangsbrukere (28.1.16).

Studier viser at til forskjell for kvinner 
som selger sex arbeider  de fleste man-
nlige sexarbeidere uavhengig av andre. 
Derimot ser man i land som USA og 
Storbritannia at flere og flere eskorte-

byråder for menn som selger sex an-
nonserer på Internett. Menn som selger 
sex i fellesskap med andre har generelt 
bedre psykisk helse enn menn som selger 
sex aleine (les mer om dette i studiene 
presentert i Minichiello V. & Scott, J. 
(Red.) (2014): Male sexwork and society). 
Mannlige sexarbeidere i Norge formidler 
også at de foretrekker å jobbe i fellesskap 
med andre kollegaer. 

Det er nok ikke så enkelt som kritikerne 
skal ha det til når de sier at alle sexar-
beiderne på Rentboy var uavhengige av 
tredjepart. Reuters skriver for eksempel 
at i henhold til tiltalen skal Rentboy ha 
tilbudt prisavslag for eskortebyrå som 
annonserte på sidene deres.

Samtidig forteller aktivisten Bill Dobbs til 
Tempey at selv om de ovennevnte detal-
jene som er lagt til tiltaledokumentet er 
lite flatterende, så er faktisk ikke Jeffrey 
Hurant tiltalt for hverken å ha samarbei-
det med de ungarske mennene eller for 
å ha bidratt til mindreårig prostitusjon. 
Dobbs mener myndighetene har lagt til 
disse detaljene for å møte kritikken som 
tidlig ble rettet mot saken.

I samtale med Tempey trekker Allan 
Ruskoff, president i Jim Owles Liberal 
Democratic Club, paralleller mellom 
myndighetenes rassia mot Rentboy.com 
og politiets rassia mot homoutestedet 
Stonewall Inn i 1969. Sistnevnte ledet til 
voldelige opptøyer som seinere blir sagt å 
ha vært starten på den moderne homo-
file frigjøringskampen.

«Fuck �e state»
 
«Fuck the state» var ett av budskapene 
til de omtrent 100 aktivistene som møtte 
opp utenfor den føderale domstolen i 
Brooklyn, New York, en septemberdag 
i 2015. Aktivistene representerte alle 
aldre, annonsører på Rentboy, homoak-
tivister, helsearbeidere og sexarbeiderak-
tivister.

I et intervju med Tempey (4.9.15) 
pekte aktivisten Bill Dobbs på Amnesty 
International sitt vedtak og mener det er 
en økende kløft mellom myndighetenes 
regulering av sexbransjen og opinionen.

En spørreundersøkelse publisert 1. 
september 2015, utført av markedsun-

dersøkelsesforetaket YouGov, viste at 44 
prosent av amerikanerne mente at prosti-
tusjon burde være lovlig, mot 46 prosent 
som mente det burde være ulovlig. 
Tilhengere av legalisering har altså økt 
fra 38 prosent i 2012 (23.3.12).

Tjuefire år gamle Andy, en sexarbeider 
blant demonstrantene, fortalte Tempey 
at Rentboy også ga tilgang til oppsporing 
av kunder. Uten Rentboy mistet man 
altså denne mulighetene til å oppspore 
kriminelle og voldelige kunder.

Sikkerhet og  
skadereduksj� 
Tempey peker på at New York Police 
Departement ofte konfiskerer kondomer 
som bevis på at sexsalg har funnet sted. 
Noe som driver sexselgerne på gata til 
å selge ubeskyttet sex.  Politiet i Norge 
bruker også kondomer og glid som bevis 
på sexkjøp.  

Kate D`Adamo er en talsperson for The 
Sexworkers Project at the Urban Justice 
Center i New York. I det kjente ameri-

“Rentboy var kanskje det største 
internasj�ale �line nestedet 
hvor menn som selger sex til menn 
kunne ann�sere for sine tjenester”

HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?
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kanske LHBT-magasinet The Advocate 
(19.2.16) skriver hun at tiltalen mot 
administrerende direktør Jeffrey Hurant 
truer det skeive miljøets sikkerhet.

Å være tiltalt for å «legge til rette for 
prostitusjon» og «hvitvasking» leder 
leserne til å tenke på kyniske kriminelle 
bakmenn, men D`Adamo spør om dette 
virkelig er tilfellet. I tiltalen påstås det at 
ansatte i Rentboy delte informasjon med 
annonsørene om hvordan sexarbeiderne 
kunne annonsere innenfor loven. Rent-
boy skal også ha delt informasjon om 
politiaksjoner og hvilken identifikasjon-
spapirer borgere kunne kreve av politi, 
også de som var undercover. Denne 
informasjonen skulle Rentboys angivelig 
ha vært frekke nok til å påstå var for å 
trygge sexarbeiderne.

D`Adamo peker på at LHBT-miljøet all-
tid har vært avhengig av å dele informas-
jon for å trygge hverandre. Det kunne 
være informasjon om hvilken lærer det 
var trygt å stå fram for, eller hvilken lege 
som ville behandle deg uten fordommer.

Hun forteller også at å dele informasjon 

om lovverket og myndighetene også 
alltid har vært en vital del av arbeidet 
med å støtte sexarbeider-miljøet. Ulike 
stater kan definere «prostitusjon» ulikt 
og informasjon om hvordan man unngår 
politiet eller hvordan man risiko-vurder-
er kunder er høyt etterspurt informasjon.

Når amerikanske myndigheter nå 
kriminaliserer denne livsnødvendige 
informasjonsdelingen som å «fremme 
prostitusjon», ja da vil også helse- og 
sosialarbeidere kvie seg for å dele slik 
skadereduserende informasjon, frykter 
D`Adamo. Tiltak som er bevist effek-
tive som skadereduserende er allerede 
kriminalisert, så som å fortelle hverandre 
hvilke kunder som nettopp ranet en kol-
lega, det å la noen låne din telefon for å 
legge ut en annonse, eller det å bruke ditt 
kredittkort for å leie et rom slik at vennen 
din ikke skal måtte sove ute.

I tillegg til å gi tilgang til å annonsere 
for sine tjenester hadde Rentboy også 
en konkurranse hvor deltagerne kunne 
vinne studiestipend, skriver D`Adamo. 
Ved siden av dette ga Rentboy ut infor-
masjon om helse og sikkerhet.

«Å kriminalisere skadereduksjon bidrar 
til mer skade» skriver D`Adamo.

Hom�ormen
Yasmin Nair, skribent, forfatter og ak-
tivist gikk i august 2015 ut mot aksjonen 
mot Rentboy. Hun hevdet det bare var 
et spørsmål om tid før en slik aksjon ville 
skje i en tid der ekteskap er blitt den 
viktigste homokampen. Gjennom nor-
maliseringstankegangen har det dermed 
kommet en åpning for samfunnet til å 
slå ned på seksuelle praksiser som faller 
utenfor heteronormen - som dikterer 
ekteskap og monogami. Nair kritiserte 
også homomiljøet og øvrig samfunn for 
en øredøvende stillhet rundt saken. En 
kritikk som seinere ble gjort til skamme 
når vi ser at flere amerikanske LHBT 
organisasjoner, og til og med - hvert fall 
lokale - medier har stilt spørsmålstegn 
ved aksjonen mot Rentboy.

Samtidig har flere hevdet at det ligger 
homofobi bak aksjonen. Sean Patrick 
Maloney, en åpent homofil kongressrep-
resentant fra New York skrev et brev (re-

“«Fuck �e state» var e av 
budskapene til de omtrent 100  

aktivistene som møe opp utenfor 
den føderale domstolen i Brooklyn, 
New York, en septemberdag i 2015”

HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?
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ferert til av Matt Baume i Queerty.com) 
til Departement of  Homeland Security. 
I brevet spør han hvorfor Rentboy nå er 
pekt ut for rettsforfølgelse. Han bekym-
rer seg for om etterforskerne i saken var 
mer motivert av homofobi enn de lite 
bemerkelsesverdige lovbruddene som 
Rentboy kan ha begått.
 

Når homo kobles 
til sexsalg
Norsk politi har ikke aksjonert mot 
nettportaler for mannlige eskorter, men 
vi har også sett her hvordan homo kobles 
til prostitusjon som i tilfellet i Bergen i 
2010 da politiet omtalte en homsesauna 
som homsebordell.   

På en homsesauna kan menn som har 
sex med menn betale for tilgangen til 
lokalene som da legger til rette for at de 
kan ha sex med hverandre. En tidligere 
ansatt anmeldte eieren for å ha tvunget 
han til å ha sex der, og mediene i Bergen 
begynte å omtale stedet som et homse- 
bordell. Homsesaunaer i seg selv har 
altså ingenting med prostitusjon å gjøre. 

Sosialantropolog Hans Wiggo Kris-
tiansen, som har skrevet om homo-
seksuelle frirom i Norge i historisk pers-
pektiv, forteller:

- Det er sikkert mange som har gått der 
som ikke hadde noe med sexkjøp å gjøre, 
men som også ble stigmatisert av den 
type oppslag, hvor man omtaler hom-
sesaunaer og frirom for homofile som 
homsebordeller og bruker en type språk 
som gjør at det assosieres med sexkjøp. 
Så kan jeg vel tenke meg at det har vært 
personer, ja folk som har ønsket å stenge 
homsesaunaene og bli kvitt dem, også i 
Oslo og andre steder, og at de nå kanskje 
har fått litt ekstra krutt.

mener sexkjøpsloven kan brukes retorisk 
for å argumentere for stenging av steder 
som man ikke liker.

At en mannlig sexarbeider riktignok sa 
seg utsatt for menneskehandel nådde hel-
ler ikke overskriftene til NRK, men det 
gjorde «HIV», med store skremmende 
bokstaver (23.4.10). Beskrivelser som 
«smitteinferno over Langfjella» fikk et av 
vitnene i saken til å kritisere helse- 

myndighetene i Bergen for sjikanering av 
homofile (9.2.11).

Skandalisering av 
homosex
Et nyere eksempel er TV2s sammen-
blanding av to forskjellige saker på deres 
nettsider i april i år.

I begynnelsen av april publiserte TV2 
(2.4.16) en artikkel om «Alexander», en 
ung mann på 25 som begynte å selge 
sex etter et overgrep i 12 års alderen. 
Overgriperen betalte han 1500 kroner 
for å holde kjeft om overgrepet. Siden 
den gang har Alexander solgt sex for å 
få penger til heroinforbruket sitt. Han 
anbefaler andre unge menn til ikke å 
begynne å selge sex. 

Dagen etterpå kom TV2 med en ny sak. 
Overskriften kunne ha vært «personer 
over seksuell lavalder har sex med andre 
personer over seksuell lavalder», men i 
stedet ble det «Mann (49) til gutt (16): – 
Lyst til å treffe en voksen og velutstyrt 
mann?»

Det var altså TV2 sine reportere som 
lagde profiler på nettstedet Gaysir.no, 
som er Norges største møteplass for 
LHBT-ere. Også personer som ønsker 
uforpliktende sextreff bruker nettstedet 
for å møte elskere. Reporterne fra TV2 
oppga seg for å være 16 år gamle unge 
voksne menn og ga leserne et innblikk 
i de grisete meldingene som sendes fra 
noen godt voksne menn til unge voksne 
menn.

I noen av meldingene ble det også tilbudt 
penger i bytte mot sex, og i samme sak 
ligger det informasjon om hvordan unge 
voksne med erfaringer fra sexsalg kan ta 
kontakt med prostitusjonstiltak.

Dette ble det jo selvfølgelig debatt om på 
Gaysir som i ettertid publiserte en rekke 
artikler hvor representanter fra ulike 
organisasjoner og tiltak som arbeider 
med seksuell helse diskuterte maktfor-
hold mellom godt voksne menn og unge 
voksne menn, om unge voksne under 18 
er i stand til å velge selv hvem de ønsker 
å ha sex med, og om viktigheten av å 
møte unge voksne som nettopp dette.

Å kjøpe sex av noen under 18 år er 
særdeles skjerpende for straff. Seksuell 
lavalder vitner ikke nødvendigvis om 
modenhet i en arbeidssituasjon, og 
det er blant annet viktig å kunne sette 
grenser for seg selv for å kunne klare seg 
i sexbransjen. Dette innebærer å vite 
hvilken sex man liker og ikke liker, hvilke 
tjenester man vil tilby og hvilke grens-
er man ikke ønsker å tøye. Derfor kan 
det være uheldig for unge mennesker å 
debutere seksuelt gjennom sexsalg hvor 
andre setter premissene. Altså før man 
har utviklet en forståelse av nettopp hva 
som er ens egne grenser.

Problemet er selvsagt ikke at TV2 ønsker 
å skape diskusjon rundt maktforhold i 
relasjoner mellom yngre og eldre elskere. 
Det er heller ikke et problem at kanalen 
setter fokus på at voksne menn kjøper sex 
av mindreårige. Det som er problemet er 
når TV2 blander sammen to vanskelige 
saker. Det betyr at skal man diskutere det 
ene temaet så er det vanskelig uten å gå 
innom det andre, og det blir fort forvir-
ring rundt hva man snakker om.

Har virkelig fenomenet «godt voksne 
menn har sex med unge voksne menn 
over seksuell lavalder» i seg selv noe med 
at enkelte voksne menn kjøper sex av 
mindreårige? En kan fort få det inntryk-
ket ut ifra TV2 sin dekning.

Kanskje noen i TV2 sin redaksjon ikke 
liker tanken på at eldre menn har sex 
med yngre menn, eller på homosex 
generelt? Kanskje det å blande inn sex-
salg fra mindreårige kan brukes som en 
brekkstang for å viske ut skillet mellom 
de to temaene, og dermed skandalisere 
homosexen som er innenfor lovens 
grenser?

Moral, sex og 
straff   
Skjebnefellesskapet som seksuelle outkast 
har skapt og skaper fortsatt i mange land 
en felles arena for kamp mot undertryk-
king, stigma og fordømmelse mellom 
«horer» og «homoer». Homoforbudet 
ble legitimert og opprettholdt gjennom 
gjerningsperson og offerdiskurs; menn 

«Det var et spørsmål om tid 
før en slik aksj� ville skje 
i en tid der ekteskap er bli 
den viktigste homokampen»

HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?
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som har sex med menn utgjorde en trus-
sel mot guttunger. I  stengningen av
Rentboy argumenteres det for bekjem-
pelse av hallikvirksomhetog menneske-
handel for å beskytte mot utnyttelse i 
prostitusjon. Den tidligere potensielle 
overgriperen har med andre ord i dag 
fått rollen som et potensielt offer for 
kommersiell seksuell utnyttelse, men det 
er som mange har pekt på stor grunn til 
å tro at det er moralismen som rår og at 
styrende myndigheter dytter sexarbei-
derne foran seg i kampen mot seksuelle 
minoriteter.  

I en tid der konservative krefter synes å 
styre i politikken og i debatten kan det se 
ut som at økt synlighet rundt menn som 
selger sex tjener både de kreftene som 
ønsker å slå ned på sexkjøp- og salg, men 
også de som ønsker å slå ned på homo-
seksuell atferd de finner umoralsk. Det 
er derfor viktig med videre felles front og 
samarbeid mellom de to gruppene ikke 
minst for å ivareta samfunnshelsen og 
helsen til den enkelte. Skadereduksjon 
er en veldig nyttig vei å gå for å redusere 
smitte av seksuelt overførbare sykdom-
mer, enten det gjelder å ha gratis kondo-

mer og glid lett tilgjengelig på hom-
sesaunaer eller å dele det ut til personer 
som selger sex. Tilgang på rettigheter 
styrker også den enkelte sexarbeider som 
dermed står bedre rustet til å ta vare på 
egen og andres helse.

I denne artikkelen har vi sett 
hvordan sexarbeidere, prostitus-
jonstiltak og folk som arbeider med 
skadereduksjon protesterer mot 
kriminalisering av annonsesider for 
sexarbeidere på Internett. Kritik-
ken peker på at å kriminalisere det 
«å legge til rette for prostitusjon» 
(uten at tvang er involvert) fort blir 
kriminalisering av skadereduseren-
de tiltak, som trygger de av oss som 
selger sex. Dette hindrer i verste fall 
ikke bare sexarbeidere fra å opprette 
kontakt med potensielle kunder på 
en måte langt tryggere enn på gata, 
men det står i fare for å kriminal-
isere hjelp som rettighetsorganis-
asjoner og helse- og sosiale tiltak 
tilbyr.

Det var en gang da homoseksualitet 
var kriminalisert at sexarbeidere og 
homofile fant hverandre i et skjeb-
nefellesskap.

 Kanskje skeive og sexarbeidere 
igjen bør se på hva de har til felles 
som seksuelle minoriteter som også 
er sårbare for samfunnets kontroll-
mekanismer?

Bilder hentet fra hashtagen 
#Twomenkissing

HALLIK ELLER HOMOKONTROLL?
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Aktor la ned påstand om 
19 års fengsel for Galina 
Sandevas drapsmann, 
mens forsvarer krevde fri-
finnelse og overføring til 
tvunget psykisk helsevern. 
Drapsmannen fikk 18 år, og 
saken er anket til Borgarting 
Lagmannsrett.  

Det er 6. april og siste dagen for Oslo 
tingretts behandling av drapet på Galina 
Sandeva som ble drept på Bispekaia 16. 
desember 2015. Det er ikke mange som er 
samlet i sal 327, men i tillegg til fagdom-
mer, to meddommere, aktoratet, pårøren-
des bistandsadvokat, drapsmannen og 
hans forsvarere, er det en liten håndfull 
publikummere. En av dem forteller at 
media forsvant allerede første dag da det 
ble klart at drapsmannen ikke ville avgi 
forklaring i retten. De øvrige dagene siden 
saken startet tirsdag 28. mars, har det ikke 
vært så mange innom. 

I tiltalen lyder det slik: «Onsdag 
16. desember 2015 ca. kl. 21.30 på 
Tomtekaia 32 i Oslo, stakk han Galina 
Sandeva minst 30 ganger med kniv i over-
kroppen og på halsen slik at livsviktige 
indre organer ble skadet. Hun døde kort 
tid av forblødning.» 
 
Den tiltalte hevder at han stakk Galina i 
nødverge, og at det oppsto en konflikt da 
hun krevde mer penger enn det som var 
avtalt. 

Moren og broren til Sandeva fulgte retts-
saken, og moren vitnet denne siste dagen. 
Hun fortalte at hun og datteren hadde 
et veldig nært forhold og at de ringte hver-
andre daglig og opp til et par ganger om 
dagen. 

- Hvis ikke hun ringte meg, ringte jeg henne, 
sa moren. 

Den 16. desember fikk hun ikke svar da 
hun ringte på kvelden. Hun fortalte at 
hun ringte flere ganger og fortsatte dagen 

etterpå, og hun prøvde også å spore opp 
datteren gjennom kjente. Til slutt ringte 
politiet og fortalte at datteren var funnet 
drept. 

- Ja jeg visste at hun solgte sex, sa moren på 
spørsmålet fra meddommeren. Hun jobbet 
først for halliker, men bestemte seg for å jobbe 
selvstendig fordi hun ble lei av å betale andre 
penger for jobben hun selv måtte gjøre. 

-  Hun var en sterk og klok dame, sa 
moren, og hun ville aldri ha satt seg kraftig 
til motverge mot en kunde. Hun ville ha 
forsøkt å løse det med samtale, trukket seg ut 
av situasjonen eller ringt politiet. 

Oppringning fra Sandevas telefon til  
nødnummeret 112 viste også at hun 
hadde forsøkt å få hjelp. 

Overlagt drap 
Ifølge aktor hadde det vært en kamp på 
liv og død, og skader på hendene viser 
hvordan hun har prøvd å forsvare seg.   

- Hvorfor gikk han ikke bare, spurte 
moren, - han kunne bare ha gått eller fiket 
til henne, om han måtte avverge et angrep.

Moren viser til at det er en veltrent ung 
mann som sitter i salen, og det var han 
også da han drepte Galina. Hun var en 
liten og spinkel kvinne på 44 kilo. 

– Jeg tror han hadde til hensikt å drepe 
henne, han hadde med seg kniv, sa moren. 
På spørsmål om datteren kunne 
ha hatt noe strategier for å unngå 
problemer, svarte hun at Galina ikke 
trengte det. Hun var en varm og  
omgjengelig person som ikke havnet i trøbbel.  
 
Men noen sikkerhetsstrategier har hun 
hatt. Både moren og andre som har vit-
net sa at Galina aldri ville ha tatt kunder 
med til Tomtekaia/Bispekaia, som da 
var en byggeplass og et øde område tomt 
for folk. Hun jobbet alltid på kaiom-
rådet rundt Danskebåten fordi det var 
overvåkningskameraer der, og folk, om 
det skulle skje noe. 

Moren til Galina Sandeva sa seg glad for 
at saken ble så fort oppklart og at politiet 
brukte ressurser på den. 

– Nå håper jeg på en rettferdig dom, sa hun. 

Utelukker nødverge
Det er en bisarr opplevelse å sitte å se på 
den unge mannen som har tatt Galina 
Sandevas liv, ødelagt sitt eget liv og forår-
saket så mye sorg for Galinas familie og, 
må man anta, også sin egen familie. 

- Det var en uforståelig, meningsløs og  
brutal handling, sa aktor i sluttprosedyren, 
og avviste at den tiltalte handlet i nød-
verge eller var utilregnelig i gjerningsøye-
blikket.  

- De samme bevisene som viser at drapet 
skjedde med overlegg utelukker at drapet 
skjedde i nødverge, sa aktor.  
 
I dagene før drapet hadde gjerningsman-
nen oppsøkt sexarbeidere, og han hadde 
kjøpte inn kniv. Overvåkningskameraer 
viser at det ikke stemmer at Sandeva 
tok kontakt med han, det var han som 
tok kontakt med henne. Bankkonto og 
uttak viser at han ikke hadde mye penger 
å rutte med til sexkjøp, og kniven var 
ikke som han sa i en bag; han hadde 
den i innerlommen eller på kroppen. 
Overvåkningskameraer viser også at 
det ikke var en person i panikk som løp 

fra området. Før han stakk, løftet han 
henne inn i bilen før han tok mobilen og 
kniven med seg. Han ringe til personen 
han deler leilighet for å sjekke at han 
kom hjem til tom leilighet der han vasket 
klærne og kniven. 

Adferden samme dagen så vel som de 
påfølgende dagene viste ingen tegn til 
psykose, tvert imot han var på jobb som 
normalt og brukte tiden etter drapet på å 
planlegge hva han skulle si til politiet. 

Aktor la påstand om 19 års fengsel, altså 
bare to år fra lovens strengeste straff. 
Aktor ba ikke om forvaring på grunn 
av tidsrammen og fordi det er vanskelig 
å spå om gjentakelsesfare så mange år 
fram i tid. Det ble heller ikke foreslått 
noen tilståelsesrabatt, siden drapsman-
nen sto fast ved at Galina selv hadde 
skylden for at hun var blitt drept.

Morens bistandsadvokat mente at drapet 
måtte ha vært planlagt over lang tid og 
bare den praktiske gjennomføringen 
gjensto da mannen tok kontakt med 
Galina.

Evig på tripp? 
Forsvaret ba om frifinnelse og overføring 
til tvunget psykisk helsevern. Ifølge fors-
vareren var drapet av en slik art at man 
ikke kan utelukke at gjerningspersonen 
ble så redd at han drepte i nødverge, og 
derfor var utilregnelig i gjerningsøyeblik-
ket selv om den judisielle observasjonen 
utelukket det. 

Forsvareren tegnet et bilde av en kunde 
som tilter. Han mente at når tiltalte 
oppsøkte andre sexarbeidere, var ikke 
dette nødvendigvis et tegn på planleg-
ging. Det kan også være at annonsebildet 
ikke stemte med virkeligheten, og at han 
derfor trakk han seg fra avtalen.  

- Det er mange som har gjort det før han, sa 
forsvareren. 

Ifølge forsvareren var det ikke draps-
mannens adferd før og etter drapet som 
var av betydning, men hvilken tilstand 
han var i tiden mellom 21.30 og 22.00 
den kvelden Galina Sandeva ble drept. 

– Han påberoper seg nødverge, men hadde 
han kontakt med seg selv, og kan vi utelukke 
at han ble så redd at han ikke oppfattet at 
bildøren ikke var låst, men lot seg åpne? 

Forsvareren koblet psykosen til tidligere 
stoffbruk, og viste til at tiltalte i årene 
forut hadde brukt LSD og andre psyk-
edeliske stoffer og andre rusmidler. 

Men det er ikke selvforskyldt rus, sa 
forsvarer, vi må se det som han var på 
en form for evighetstrip der psykose kan 
oppstå i stressede situasjoner.  

Drapsmann 
hevder nødverge

Fakta: 

• 16. desember 2015 kl. 21.32 ble Galina 
Sandeva drept, og hun ble funnet torsdag 
17. desember kl. 17.19 på Bispekaia i 
Oslo. 

• Politiet sporet gjerningsmannen gjennom 
mobiltelefon og analyser av stordata og 
basestasjoner.   

• 4. januar 2016 ble gjerningsmannen, som 
var en 25 år gammel mann fra Hamar, tatt. 
Han jobbet som telefonselger i området rundt 
Strøket i Oslo. 

• I avhør har han hevdet både at han led av 
tvangsforestillinger og handlet i nødverge. 

• Aktor la den påstand om 19 år, og fors-
varer la ned påstand om full frifinnelse og 
overføring til tvunget psykisk helsevern. 

• Dommen falt 25. april 2017, og  
gjerningspersonen fikk 18 år. Han anket 
saken til lagmannsretten.  

Tekst: Astrid Renland

DRAPSMANN HEVDER NØDVERGEDRAPSMANN HEVDER NØDVERGE
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Tekst og foto: Astrid Renland

Kirsten Frigstad: Den tøffeste lesba i byen

Hun har aldri slått mynt på offerrollen som kvinne, men pekt på det faktum 
at kvinnelige sexarbeidere og lesbiske deler felles historie som opprørere mot 
den etablerte kvinneligheten. Med slike uttalelser får man ikke bestevenninner 

innenfor kvinnebevegelsen.

- Hvordan jeg endte opp i prostitusjon?  
Kirsten Frigstad ser forbauset på meg før 
hun bryter ut i latter. Som med-gründer, 
støttespiller og talsperson for PION, 
er hun familiær med én av delkompo-
nentene i helheten av det som utgjør 
storsamfunnets stigma mot sexarbeidere; 
den pirrende nysgjerrigheten - er du en 
av dem? 

- Nei si det, sier hun, - jeg gikk på Sosial-
høyskolen i Trondheim, og ble fascinert av Oslo 
Prosjektet som ble satt i gang på slutten av 
1970-tallet. Vi var en gjeng fra skolen som reiste 
til Oslo og vi fikk et møte med Liv.

- Liv Jessen? 

- Nei, Liv Finstad fra Institutt for kriminologi – 
hun ledet Oslo Prosjektet. Samarbeidet med Liv 
Jessen kom senere, sier Kirsten, - du vet det er 
40 års historie du nå etterspør og det må nøstes 
opp i.

Oslo Prosjektet ble satt i gang i 1979 på 
bakgrunn av medieoppslag om at svært 
unge jenter solgte sex i Stenersgata (Oslo 
City), og andre gater rundt Østbane-
hallen (Oslo S). Liv Finstad, Vivi-Ann 
Holter og Lita Fougner kartla markedet, 
og kartleggingen skulle genere i hjelpetil-
tak for å få kvinner ut av prostitusjonen. 

Kartleggingen avdekket at det først og 
fremst var marginaliserte kvinner med 
alkohol- og rusproblemer, siste generas-
jon løsgjengere og første generasjon stoff-
brukere, som befolket gateprostitusjonen. 
Akuttinstitusjon for prostituerte ble 
opprettet med mål om å hjelpe kvinner 
ut prostitusjon. 

Men møtet med Oslo-prosjektet og 
deres arbeidsmetoder gjorde noe med 
Kirsten Frigstad, og siden har hun jobbet 
gatenært og tett på de gruppene det 
gjelder. 

- Jeg likte måten å jobbe på og det å møte folk 
der de var. Jeg visste at jeg skulle aldri bruke 
utdannelsen til å sitte på et kontor, det var helt 
klart, sier hun.  
 

Merittliste 
Som nyutdannet på begynnelsen av 
1980-tallet er Kirsten blant dem som 
kan sies å ha vært med fra sosionomstan-
dens barndom, og hun tok sine første 
faglige steg inn i prostitusjonsfeltet. Hun 
startet på Akuttinstitusjonen for pros-
tituerte som ble etablert i en leilighet på 
Holmlia, og etter hvert ble tiltaket til Pro 
Sentret med drop-in tilbud i sentrum og 
leiligheten på Holmlia ble et bofelless-

kap. Kirsten jobbet på Pro Sentret til 
hun ble headhuntet av Kirkens Bymisjon 
i 1990 for å bygge opp Natthjemmet.

Det er en lang merittliste hun kan vise 
til, som blant annet rommer boken 
Jentene ut av prostitusjon (1988) som hun 
skrev sammen med Liv Jessen. Vi har 
tidligere intervjuet forfatterne i artikkel-
en «Fra tro til tvil» (Albertine 2005) om 
deres konvertering fra glade abolisjonis-
ter til ihuga skadereduksjonstilhengere. 
Kirsten gikk som kjent et skritt videre og 
ble talsperson for sexarbeiderne i PION. 
Og i kjølvann av hennes mangeårige 
lederskap for Natthjemmet, poppet det 
opp tiltak for de folkene som ingen ville 
ha. Vi kommer tilbake til det. 

Underveis tok hun hovedfag i krimi-
nologi og hisset på seg både fagmiljø, 
feminister og samfunnsdebattører da 
hun med 800 000 statlige kroner, NRKs 
journalister og tidligere sexarbeidere, dro 
til Lillehammer under OL i 1994 for å 
utforske påstanden om at store idrettsar-
rangement er åsteder for kjøp og salg av 
seksuelle tjenester. 

Ryktene var mange, deriblant at mange 
russiske sexarbeidere var på vei til 
Lillehammer. Team Frigstad fant som 
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Jessen kom senere, sier Kirsten, - du vet det er 
40 års historie du nå etterspør og det må nøstes 
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bakgrunn av medieoppslag om at svært 
unge jenter solgte sex i Stenersgata (Oslo 
City), og andre gater rundt Østbane-
hallen (Oslo S). Liv Finstad, Vivi-Ann 
Holter og Lita Fougner kartla markedet, 
og kartleggingen skulle genere i hjelpetil-
tak for å få kvinner ut av prostitusjonen. 
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deres arbeidsmetoder gjorde noe med 
Kirsten Frigstad, og siden har hun jobbet 
gatenært og tett på de gruppene det 
gjelder.

- Jeg likte måten å jobbe på og det å møte folk 
der de var. Jeg visste at jeg skulle aldri bruke 
utdannelsen til å sitte på et kontor, det var helt 
klart, sier hun. 

Merittliste 
Som nyutdannet på begynnelsen av 
1980-tallet er Kirsten blant dem som 
kan sies å ha vært med fra sosionomstan-
dens barndom, og hun tok sine første 
faglige steg inn i prostitusjonsfeltet. Hun 
startet på Akuttinstitusjonen for pros-
tituerte som ble etablert i en leilighet på 
Holmlia, og etter hvert ble tiltaket til Pro 
Sentret med drop-in tilbud i sentrum og 
leiligheten på Holmlia ble et bofelless-

kap. Kirsten jobbet på Pro Sentret til 
hun ble headhuntet av Kirkens Bymisjon 
i 1990 for å bygge opp Natthjemmet.

Det er en lang merittliste hun kan vise 
til, som blant annet rommer boken 
Jentene ut av prostitusjon (1988) som hun 
skrev sammen med Liv Jessen. Vi har 
tidligere intervjuet forfatterne i artikkel-
en «Fra tro til tvil» (Albertine 2005) om 
deres konvertering fra glade abolisjonis-
ter til ihuga skadereduksjonstilhengere. 
Kirsten gikk som kjent et skritt videre og 
ble talsperson for sexarbeiderne i PION. 
Og i kjølvann av hennes mangeårige 
lederskap for Natthjemmet, poppet det 
opp tiltak for de folkene som ingen ville 
ha. Vi kommer tilbake til det. 

Underveis tok hun hovedfag i krimi-
nologi og hisset på seg både fagmiljø, 
feminister og samfunnsdebattører da 
hun med 800 000 statlige kroner, NRKs 
journalister og tidligere sexarbeidere, dro 
til Lillehammer under OL i 1994 for å 
utforske påstanden om at store idrettsar-
rangement er åsteder for kjøp og salg av 
seksuelle tjenester. 

Ryktene var mange, deriblant at mange 
russiske sexarbeidere var på vei til 
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så mange har funnet ut i årene etter; 
påstander om at sexmarkedet booster 
under OL, fotball-VM og lignende 
store sportsarrangement, har ikke rot 
i virkeligheten. Riktignok kunne man 
observere både sexarbeidere og kunder, 
men kunder løper ikke ned dørene 
på bordeller på slike arrangementer. 
Tilreisende deltakere er som både den 
tyske sexarbeiderorganisasjonen Hydra 
og forskere konkluderte med etter VM i 
Tyskland 2004, opptatt av fotball, øl og 
hverandre. 

I 2000 fikk hun hederspris fra Stiftelsen 
Scheibler, og ifølge prisjuryens begrun-
nelse er det nettopp hennes pågangsmot 
og ukuelige arbeid for byens margin-
aliserte grupper som gjør henne til en 
verdig prisvinner. 

I løpet av årene har hun vært med på 
å etablere boligtiltaket Nattergalen og 
Schandorfsgate, som begge var tiltak som 
huser folk som trenger permanent bolig 
med god oppfølging. Altså folk de andre 
lavterskelboinstitusjonene ikke rådde 
over. Innimellom kom også Myrsnipa. 
Siden 2009 har hun bygd opp og ledet 
det gatenære tiltaket 24Sju. 

I dag er hun i tillegg styreleder for Fagrå-

det – Rusfeltets hovedorganisasjon, og 
hun er som styreleder i PION fortsatt tett 
på sexarbeideres rettigheter. 

Gatenære tiltak   
– Jeg jobbet på Pro Sentret inntil jeg ble 
headhuntet av Liv Rosmer Fisknes, som da 
var leder for Nadheim, Kirkens Bymisjons 
prostitusjonstiltak. Fisknes bar på ideen om å 
lage et overnattingstilbud for kvinnene i rus- og 
prostitusjonsmiljøet for at de skulle slippe å 
sove ute, på sofaen hos bekjente i rusmiljøet og 
på hospitser eller måtte overnatte hos tilfeldige 
kunder i mangel på andre muligheter. 
  

Kirsten fikk jobben med å bygge opp 
Natthjemmet. Og tiltaket har siden vært 
drevet som terskelløst tilbud, et natther-
berge der kvinner kan banke på døren 
fra ni om kvelden til tre om natta, og 
kommer inn så lenge det er sengeplasser 
ledig. Neste morgen må de være ute klok-
ka 12. Her får de muligheten til å vaske 
klær, dusje, lage seg mat eller nyte et godt 
måltid i fellesskapet, og ikke minst får de 
en ren seng å sove i. Alle bør ha en seng 

og sove i, for som Kirsten Frigstad har 
sagt det, så gir det å kunne våkne opp i 
rein seng en bra start på dagen. 

De fleste som tok sosionomutdannelsen 
på 1970- og 80-tallet var tilsluttet AKP, 
i alle fall i Oslo, men Kirsten var ikke 
blant dem som hadde funnet seg en plass 
i rørsla. 

– Mange som gikk på Sosialhøyskolen var 
medlem av AKP, men jeg var ikke knyttet til 
noen politiske partier, selv om jeg i likhet med de 
andre, hadde beina godt planta på den radikale 
venstresiden. Så det var ikke religiøse årsaker til 
at jeg begynte å jobbe under Kirkens Bymisjon, 
men de har et medmenneskelig orientert mennesk-
esyn som jeg mener alle kan tilslutte seg. 

– Dessuten er det mye lettere å få gehør for å 
sette i gang nye tiltak enn det er for eksempel i 
Oslo kommune, som er et topptungt og tungrodd 
system. 

Alle som har jobbet under Kirsten vet 
at det er behovet til brukerne som rår. 
Og det handler om basisbehov, de store 
vyene om rusfrie og normaliserte A4-liv 
er ikke hennes «cup of  tea»; målet er 
å møte mennesker som mennesker og 
bidra til å gjøre livet litt lettere for folk i 
den livssituasjonen de er i. 

- Jobben på Natthjemmet genererte nye ideer, 
deriblant Nattergalen, forteller Kirsten. 

Ideen om Nattergalen som er et bokoll-
ektiv for kvinner med rus- og psykiske 
lidelser, poppet opp i møte med noen 
av brukerne på Natthjemmet. Det var 
kvinner som i tillegg til rusproblemer 
hadde tunge psykiske lidelser. Det med-
førte ofte konflikter både med ansatte og 
andre beboere, og hyppig utkastelse fra 
andre lavterskel boinstitusjoner. Natter-
galen skulle være et bokollektiv og hjem, 
og et sted med stor takhøyde. Og ikke 
minst et sted som kvinnene kunne vende 
tilbake til etter innleggelse på psykiatrisk 
sykehus. 

Blant Natthjemmets brukere var det 
også mødre som hadde problemer med 
å følge opp samvær med barn på grunn 
livssituasjonen. Det unnfanget ideen om 
Myrsnipa, et tilrettelagt tilbud der de som 
ikke har omsorgsrett, men samværsrett, 
kunne møte barna i hyggelige omgivelser. 

- Vi startet Myrsnipa for at barn og foreldre 
skulle kunne møtes i hyggelig og trygge omgivel-
ser, sier Kirsten. – Og det var først og fremst 
barna vi tenkte på – at de skulle få mulighet til 
å ha kontakt med foreldrene sine selv om de ikke 
kunne bo sammen. 

Den første tiden var Myrsnipa i Natt- 
hjemmets lokaler, som stod tom på dag-
tid. I dag er Myrsnipa et landsdekkende 
tilbud til mødre og fedre som av ulike år-
saker har behov for samvær i tilrettelagte 
omgivelser. 

Fra Natthjemmet, Nattergalen og 
Myrsnipa, gikk veien videre til de mest 
utslåtte og marginaliserte gatefolket, 
først innom Schandorfsgate som var et 
botilbud for personer med både rus- og 
psykiatriske problemer. Deretter kom 
24Sju, som i dag er Kirstens hjertebarn.

– 24Sju, nå endelig har jeg kommet til 24Sju, 
sier hun. – I 2008 jobbet jeg med et prosjekt 
som ble kalt Huset, et døgnåpent tilbud som 

kunne fange opp folk for å sette dem i kontakt 
med det øvrige tiltaksapparatet. Det er fortsatt 
målet vårt, å være et gatenært tilbud som kan 
hjelpe mennesker som av ulike grunner ikke 
mestrer kontakt med hjelpetiltakene. 

– Systemet er ikke tilpasset mennesker som lever 
så langt fra et normert liv. Hvordan skal du 
kunne følge opp en timeavtale på Nav et par 
uker fram i tid når du ikke har grep om hvilken 
dag dagen i dag er? Dette er mennesker som 
har sammensatte problemer relatert til lang og 
tung rushistorie kombinert med psykiske lidelser. 
Mange har svekket kognitiv funksjon, for noen 
var det kanskje det som førte til rusproblemer, 
mens for andre er det skader etter et langt og 
tungt liv med rus. 

24Sju fikk drahjelp av daværende hel-
seminister Bjarne Håkon Hanssen, som 
så behovet for et virkelig løft i rusfeltet. 
Hanssen luftet tanken om heroinassistert 
rehabilitering, parkerte det i Stolten-
berg-utvalget, og bevilget 60 millioner 
kroner til et toårig strakstiltak for de mest 
hjelpetrengende blant stoffbrukerne. Det 
førte til oppstart av 24Sju. 

– Det er mennesker som lever i en så utsatt 
livssituasjon at de ikke mestrer å forholde seg 
til hjelpeapparatet. Mange har dårlig tillit til 
systemet og vil gjøre seg mest mulig usynlige. 

“ hvordan kan du 
følge opp en timeavtale 
på Nav et par uker fram i 
tid når man ikke har grep 
om hvilken dag dagen i 
dag er? 

“ store idretts- 
arrangement er et  
arnested for kjøp og salg 
av seksuelle tjenester. 

“ Alle bør ha en  
seng å sove i

NATTERGALEN

NATTHJEMMET
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På 24Sju griper vi fatt i dem og bistår dem i 
håndteringen med offentlige instanser. 

«Horenes» talskvinne 
Da var vi igjennom oppsummeringen, og 
det er tid for detaljer. Deriblant Kirstens 
engasjement i PION, sexarbeidernes in-
teresseorganisasjon, som hun både hjalp 
til med å etablere og tok på seg rollen 
som talsperson for. 

Lett var det neppe. Det var tross alt i 
en tid da abolisjonismen – kampen mot 
prostitusjon, stod sterkt i alle leirer. For-
skere jobbet på oppdrag for kvinne- 
bevegelsen som allierte seg med Kirka, 
mens sosialarbeiderne hadde rollen 
som reddende engler for tapte sjeler. 
På Strøket ble sexarbeiderne møtt av 
feministiske aksjonister som utga seg for 
å være «hore» som man sa i de dager, 
og sprayet ned bilene til mennene som 
kjørte rundt i gatene med «horekunde». 
Som man fortsatt sier. 

Å samarbeide med sexarbeidere for å etablere en 
interesseorganisasjon må derfor ha blitt ansett 
som veldig radikalt på den tiden?  

- Ja - PION ble ikke særlig godt mottatt, men vi 
fikk mye medieoppmerksomhet!  

- PION ble startet i 1990 eller var det 1991? 
Den ble kanskje formelt stiftet i 1991?  
spør Kirsten. 

- PION er i alle fall Norges første brukeror-
ganisasjon, og det var kvinner som jobbet med 
sexarbeid som tok initiativet til selvorganiserin-
gen, sier Kirsten.  – Utrolig at ikke det har 
fått mer oppmerksomhet? 

Allerede i 1988 skrev hun en artikkel 
i Stoffmisbruk (nr.1-1988) der hun 
fremmet forslag om en interesseorgan-
isasjon for sexarbeidere. Ideen fikk hun 
i forbindelse med Pro Sentrets besøk 
på De Rode Draad i Amsterdam som 
organiserte sexarbeidere, men organisas-
jonen skulle være godt parkert innenfor 
norske rammer. 

Ifølge artikkelen så Kirsten for seg en 
interesseorganisasjon som ikke jobbet for 
arbeidsrettigheter som De Rode Draad 
gjorde, men som bygget på den norske 
kvinnebevegelsens verdier. Målet skulle 
med andre ord være todelt; å bekjempe 
prostitusjon samtidig som man ivaretok 
kvinnenes interesser i samspillet med 
sosiale hjelpetiltak. En organisasjon som 
sikrer brukermedvirkning og deltagelse, 
som vi ville ha sagt i dag. 

Men ifølge Kirsten var det hverken 
hennes tidlige tanker om brukermed-
virkning eller internasjonale trender 
som la grunnlaget for PION. Det var 
kvinnene som ivret for å etablere et eget 
talerør. 

– Ideen sprang ut av Tirsdagsgruppen som var 
i regi av Pro Sentret. Det var en gruppe kvinner 
som solgte sex som møttes en gang i uken, drakk 
kaffe, spiste vafler og diskuterte ulike forhold 

knyttet til det å jobbe med sexsalg. Dette var 
kvinner som ikke hadde rusproblemer, hadde et 
stabilt sosialt liv og som avviste tilbud om hjelp 
for å komme ut av prostitusjonen, men som måtte 
leve med stigma og fordommer. 

– Det som trigget kvinnene til å organisere seg 
var blant annet måten sexarbeidere ble håndtert 
på i den offentlige debatten, spesielt i hivdebat-

“ Dagbladet omtalte 
kvinner som solgte sex 
som dødsmaskiner på 
Strøket

PION
Pro Senteret
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OL 
De første årene av 1990-tallet var preget 
av mye aktivisme. Blant annet gikk 
PION hardt ut mot den offentlige hivde-
batten som utelukkende handlet om 
kvinnene som solgte sex, mens kjøperne 
gikk fri. Bordellaksjonene ble møtt med 
hard kritikk, noe som bidro til at flere 
tok avstand fra denne typen politisk 
aktivisme. Og takket være PIONs arbeid 
krevde Datatilsynet at politiet sluttet 
med registrering av sexarbeidere, som 
de ikke hadde konsesjon til. Arkivet med 
registrerte personopplysninger måtte til 
og med brennes under offentlig påsyn. 

20 sexarbeidere deltok på Nordisk Pros-
titusjonsnettverkskonferanse på Hafjell 
i 1993, og krevde å bli behandlet som 
likeverdig part med forskere, sosialarbei-
dere og politikere. 

Blant de mest kontroversielle mediesak-
ene var som nevnt OL i Lillehammer i 
1994, der målet var å kartlegge omfanget 
av kunder. Mobiltelefonene hadde inn-
tatt markedet med rekordhøy mobiltett- 
het i Lillehammer, og man antok at det 
ville også sexarbeiderne. Prosjektet fikk 
internasjonal oppmerksomhet, og medier 
fra hele verden kontaktet Frigstad for 
å få en uttalelse. Her hjemme var det 

mindre populært, og Hilde Haugsgjerd 
oppsummerer i Dagbladet (15.mai 1994) 
at prostitusjonsforskere skal være hjelpere 
for prostituerte, og ikke deres talskvinner. 
Dermed hadde Sosialdepartementet 
nærmest kastet pengene ut av vinduet, 
hevdet Haugsgjerd. 

- Det var ikke så morsomt, sier Kirsten,  
- De negative reaksjonene kom fra ulike politiske 
miljøer fra Klassekampen til Aftenposten. Det 
var tydelig at ett sted går grensen for hva du 
kan snakke om når det berører helter som norske 
toppidrettsutøvere!

… not the only gay … 
I tidsskriftet Stoffmisbruk (nr. 4 1988) skriver 
du at lesbiske er totalt usynliggjort i rus- og 
prostitusjonsmiljøene, og at dette bidrar til å 
vedlikeholde og reprodusere undertrykkingen 

kvinnene opplever i den karikerte mannsdomi-
nansen som preger miljøene. Dagens hjelpetiltak 
er kjent for å fremme tradisjonell heteronormativ 
kjønnsforståelse, og prostitusjonsdebatten er totalt 
avseksualisert og handler bare om makt og vold. 
Betyr det at seksualiteten hadde en mer sentral 
plass på rusfeltets dagsorden enn det har i dag? 

– Ja, det ene var at hiv presset fram debatter 
om smitte og beskyttelse. Men jeg har aldri vært 
i «skapet» eller hatt problemer med at jeg er 
lesbisk. Sett fra mitt ståsted er det de som har 
problemer med det som har et problem, ikke vi 
som er skeive. Problemstillingen må snus fra at 
det er vi som er problemet,  sier Kirsten og ser 
på meg med et strengt blikk. 

– Men det er klart at seksuell orientering og 
kjønnsmangfold var et tema i de dager, det var 
noen morsomme år der vi sto på barrikadene og 
kjempet for egne rettigheter, og den aktiviteten tok 
jeg med meg inn i arbeidslivet. 

– Jeg jobbet aktivt i AHF – Arbeidsgruppen for 
homofil frigjøring, som var en utbrytergruppe av 
Det Norske Forbundet av 1948 som nektet ven-
streradikale medlemskap fordi en tulling øverst 
i AKP (Sentralkomiteen, red.anm.), hadde sagt 
at homofili var et uttrykk for borgerlig dekadens. 
Men det var ingen radikale på venstresiden som 
støttet det, og mange skeive var med i RV, AKP 
og SV. 

“ Sett fra mitt ståsted 
er de som har problemer 
med det som har et  
problem, ikke vi som  
er skeive

ten. Dagbladet omtalte kvinner som solgte sex 
som dødsmaskiner på Strøket, kan du tenke deg? 
Jeg kjenner at jeg blir rasende når jeg snakker om 
det, og for en skivebom! For sexarbeidere var jo 
bruk av kondomer en del av jobben.

– Samtidig provoserte det kvinnene i Tirsdags-
gruppen at andre kvinner skulle fortelle dem om 
hvordan de hadde det når de solgte sex. De var 
lei av å bli snakket om eller på vegne av, og å 
ikke bli lyttet til hvis de ikke sa det storsamfunnet 
ville høre,  forteller Kirsten.    

PION ble altså ikke en slik interesseor-
ganisasjon som Kirsten så det for seg i 
1988. Det ble en rettighetsorganisasjon 

på sexarbeidernes premisser, og godt 
plassert innenfor skadereduksjonstekning. 

HIV og syndebukker 
For 1980-tallet var også tiden da hivepid-
emien kom til Norge, og der prostituerte 
sammen med homofile og narkomane 
ikke bare var en gruppe som ble hardt 

rammet, men også fikk rollen som  
syndebukker. 

– Det var noen grusomme år der venner døde 
som fluer og det angikk oss alle. Men misforstå 
meg rett. Hiv tvang fram debatt om smittevern, 
bruk av beskyttelse og likepersonsarbeid. Hiv 
bidro til etablering av skadereduksjonstiltak for 
stoffbrukerne, og tilførte homoorganisasjonene 
penger, noe som bidro til å styrke deres arbeid, 
sier Kirsten. 

Det hiv forebyggende arbeidet var også 
en drahjelp for gründerne av PION, 
som ble ansatt av helsemyndighetene 
for å formidle informasjon om smitte og 
dele ut kondomer til sine egne og andre 
sexarbeidermiljøer. 

Men det var ikke bare hiv og kvinner 
som solgte den «hivsmittede kvin-
nekroppen sin til horekunder hver dag» 
(Dagbladet 23. mars 1990), som preget 
mediebildet. For det var også en tid der 
prostitusjonsmarkedet var i endring med 
mer synlig innendørsmarked; en presse 
som frontet pirrende nyhetsoppslag om 
horer, hallikvirksomhet og kriminalitet, 
og en kvinnebevegelse som allierte seg 
beboere i bygårder og aksjonerte mot 
nabolagets bordeller og massasjeinstitutt.
Bordellknuserne var en av disse grup-

pene, som bokstavelig talt aksjonerte 
med steinkasting mot lokalene. Da 
formidlet Kirsten Frigstad på vegne 
av sexarbeidere at både salg av sex og 
vaskejobber er undertrykkende, men 
at førstnevnte gir i alle fall god inntekt 
(Dagbladet 5. november 1991). 

- Ja, vi fikk som sagt veldig mye medieoppmerk-
somhet. I noen år var jeg, som var organisasjon-
ens offentlige talsperson, nærmest som B-kjendis 
å regne i noen år, forteller Kirsten og ler 
beskjedent. 

– Det var jo litt moro, men også lærerikt på flere 
områder. Blant annet merket jeg meg at journal-
ister snakket til meg som om jeg var et barn, og 
jeg skjønte ikke hvorfor inntil en av journalistene 
avslørte at hen trodde jeg var prostituert. Du vet, 
jeg sa ikke noe om at jeg ikke solgte sex om jeg 
ikke ble direkte spurt om det, så alle antok visst-
nok at det gjorde jeg selv om jeg også var titulert 
som sosionom og kriminolog.

– Jeg hadde aldri opplevd følelsesmessig og in-
tellektuelt hvordan det er å tilhøre en stigmatisert 
gruppe, som det jeg opplevde da jeg var talsper-
son for PION. Men det var en viktig lærdom for 
meg i mitt øvrige arbeid, og jeg har siden vært 
bevisst på dette når jeg snakker med mennesker, 
å alltid møte dem som likeverdig uansett hvor 
vanskelig livssituasjon de er i.

“ Det var noen  
grusomme år der  
venner døde som fluer
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- Det var en skammelig tid for Forbundet, sier 
Kirsten, og fnyser ved tanken. 

– AHF startet blant annet tidsskriftet Løvetann. 
Og det var mange skeive som jobbet innenfor rus- 
og psykiatri, så man kan lure på hvorfor ikke 
seksuelt mangfold fikk mer oppmerksomhet? Men 
det er noe med at man drukner i alle de sakene 
som må tas opp. 

– Jeg brukte min egen seksuelle identitet aktivt 
i arbeidet på Natthjemmet, og traff på mange 
kvinner som aldri hadde stått fram, eller var bev-
isst på at deres kjønnsidentitet også var et forhold 
som måtte tas opp for å finne ut hvem jeg er. For 
mange var selvundertrykkingen som lesbisk med 

på å skape et negativt selvbilde som igjen, blant 
andre forhold, skapte den smerten som ble døyvet 
ned med rus. 
 
- Jeg var nok også mer tunet inn på det siden jeg 
selv var lesbisk, og hadde en «gayradar» i møte 
med damene. 

– I dag har heldigvis det endret seg, og man er 
mer bevisst på at seksuell orientering og identitet 
spiller en rolle i rusrehabilitering. Her har 
A-Sentret i Kirkens Bymisjon vært foregangstil-
tak og har i dag grupper for skeive, i tillegg til 
grupper for kvinner og menn. 

Kirsten berømmer Kirken Bymisjon for 
åpenheten, og forteller at det var mange 
skeive som jobbet der i en tid det ikke var 
like lett å stå fram på arbeidsplassen som 
det er i dag.  

– Det var spesielt lesbiske som jobbet der, og al-
lerede i 1992 støttet Kirkens Bymisjon homofilt 
partnerskap, noe som i de dager var regnet for å 
være veldig kontroversielt og som ble møtt med 
mye motstand i befolkningen, sier hun. 

 Kompromissløs aktivist 
I den offentlige diskursen er kvinne-
lige sexarbeidere enten ofre for menns 
overgrep eller syndere mot gud, familien, 
likestillingen eller andre kvinner. De har 
ingen annen identitet og representerer 
ikke opprør mot rådende kvinneidealer 
eller motstand mot undertrykkelse.  
De har derfor mye til felles med lesbiske 
kvinner, mener Kirsten, men det kom 
ikke fram i den organiserte kvinne- 
kampen som ifølge henne reproduserte 
og vedlikeholdt menns nedvurderinger 
av kvinnen. For i kvinnebevegelsens 
representative «kvinne» er hverken  
lesbiske eller horer inkludert, skrev 
Kirsten Frigstad i en artikkel i Løvetann 
(nr.3-1993).

«Både horer og lesbiske er en viktig del av 
kvinnehistorien, men er ofte utelatt eller beskrevet 
i negative termer i feministisk litteratur og 
forskningen», skriver hun. Og hun peker på at 
«ikke bare deler begge parter samme historie om 
avviket som konstituerer den normale kvinnen, 
de utgjør begge også en trussel mot patriarkatet. 
Lesbiske kvinner fordi de lever uavhengige av 
menn, og horene fordi de har kontroll over menns 
seksualitet. Menn må betale for tilgang til sex. 
Både horer og lesber har levd utenfor den sterkt 
kontrollerte kvinnesfæren, og er i mange tilfeller 
den samme personen fordi lesbiske kvinner har 
livnært seg på jobben som kurtisaner, madammer, 
strippere og andre sexarbeidere». Løsningen, er 
skriver hun, «at lesbiske og kvinnelige sexar-

beidere skriver sin egen historie og selv legger 
premissene for forskningen». 

Man blir ikke elsket av kvinnebevegelsen av slike 
utsagn? 

- Nei man blir ikke det, sier Kirsten, og forsøk 
på å nyansere bildet ble ikke godt mottatt og sånn 
er det fortsatt, er man ikke med, så er man imot. 

Neste prosjekt?
I dag er det de marginaliserte menne-
skene som befolker de åpne russcenene, 
som er hennes hjertebarn.

- Utviklingen går heldigvis den riktige veien når 
det gjelder Lar, men det er fortsatt et stykke igjen 
til at mennesker på medikamentell behandling for 
rusproblemer får den hjelpen de har krav på og 
behov for. 

Problemet er medikamenter. 

- Det er mennesker som sliter med smerter etter 
grov vold, har alvorlige somatiske sykdommer 
eller psykiske lidelser, eller har behov for medika-
menter som demper det jævelskapet de sliter med, 
men hindres hjelp fordi regelverket i Lar sier så. 

- Vi må få folk bort fra gaten og dritten i det 
svarte markedet, og skape mulighet for endringer 
i livet deres, sier Kirsten. 

-  Da kan det være at de ikke har samme behov 
som i dag, og medikamentbruken går ned. 

- Så det er altså mitt prosjekt om dagen, liberal-
isere rusbehandlingen, i tillegg til å gjøre 24Sju 
til et permanent tiltak. 

Og tross alt, damen er bare 62 år og det 
er hele fem år til hun går av med  
pensjon, så det klarer hun nok.

NADHEIM
SENTER FOR KVINNER OG MENN MED PROSTITUSJONSERFARING

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

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

NATTHJEMMET
Vår Serviceerklæring:

Natthjemmet er: Et akutt/krise overnattingstilbud 
til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. 

“ I den offentlige 
diskursen er kvinnelige 
sexarbeidere enten ofre  
for menns overgrep eller  
syndere mot gud,  
familien, likestillingen 
eller andre kvinner
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«Prostitusjonsdebatten er 
en slagmark i en kamp om 
kvinner og kvinnesyn, og om 
hvordan vi skal forstå kjønn, 
seksualitet og makt»

D et er ingen tvil om hvor Andrés 
Lekanger, forfatteren av boken 
Prostitusjon – Pro et contra, står 

i debatten om sexkjøp. Han er aktivist 
for PION (Prostituertes interesseorgan-
isasjon i Norge), og stemmer, interessant 
nok, samtidig sosialistisk. For ham er 
det tydelig at sexbransjen rommer ulike 
mennesker med ulik bakgrunn som 
opplever det å selge sex ulikt.
At Lekanger har et klart prostitusjons-
vennlig standpunkt gjør likevel ikke 
boken ensidig eller uspennende. Han 
gjør et prisverdig forsøk på å legge frem 
alle synspunkter og fakta i debatten. Og 
han lykkes med å gjøre det enklere for 
leseren å gjøre seg opp en egen mening.

S amtidig gjør han det lettere for 
de som engasjerer seg i debatten 
å forstå hvorfor meningsmotstan-

dere mener annerledes. Det hjelper å 
vite hvor man er enige og hvor man er 
uenige.

I boken får vi et innblikk i den 
mangfoldige gruppen mennesker 
som selger sex i Norge – både gjen-

nom personlige historier og referanser 
til undersøkelser som har blitt gjort på 
feltet. Vi får vite mer om den delen av 
sexbransjen vi ikke hører så mye om i 
media: menn som selger sex til kvinner 
og skeive og transpersoner som selger 
sex. Vi får vite hva det innebærer å selge 
sex på gaten, i massasjestudioer og som 
«eskorte». Det blir stilt viktige spørsmål: 
Er prostitusjon et arbeid eller er det tvang? Er 
alle som kjøper sex monstre? Hvorfor selge sex?

L ekanger mener vi i Norge har sauset 
sammen de ulike politiske temaene 
«prostitusjon», «menneskehandel» 

og «kriminalitet», og at vi ville hatt  
godt av å skille disse. Han påpeker at det 
vil være ulike grader av tvang og nød i 
de ulike tilfellene. Noen reiser frivillig fra 
fattigdom og ser det som et bedre alter-
nativ å selge sex en periode i Norge.

E tter å ha lest boken er det tydelig for 
meg at det største skillet i den norske 
debatten egentlig ikke handler om 

man er for eller mot sexkjøpsloven, slik 
det ofte kan virke. Lekanger har klas-
sifisert fem ulike grupper av mening-
sytrere: «prostitusjonsmotstanderne», 
«de venstreliberale», «de høyreliberale», 
«sexarbeideraktivistene» og «kritiske 
kommentatorer». Det tydeligste skillet 
går på hvilket av målene man setter 
høyest –Enten å hjelpe de prostituerte 
til å ha en bedre livssituasjon, eventuelt 
hjelpe dem ut av prostitusjon, eller å 
fjerne all prostitusjon.

H er skiller gruppen «prostitusjons-
motstandere» seg fra alle de andre 
gruppene. Denne gruppen ønsker 

kriminalisering av hele eller deler av 
sexbransjen og vil sexmarkedet til livs. 
Det er oftest snakk om radikalfeminister, 
men man finner også prostitusjonsmot-
stand på høyresiden – hos Krf  og hos det 
Lekanger kaller Moral-Høyre.

P rostitusjonsmotstanderne legger et 
tvangsperspektiv og en kjønnsmak-
tanalyse (all prostitusjon er vold) til 

grunn for sine meninger. Som SVs Kirsti 
Bergstø har skrevet i Nei til kjøp av sex 
og kropp: «Når sant skal sies, er det ikke 
sikkert at den enkelte prostituerte hjelpes 
direkte av et forbud mot kjøp av seksuelle 
tjenester, dersom hun er avhengig av å 
selge seg og ikke har andre alternativer. 
Det betyr ikke at et samfunn der kvin-
nekroppen er salgsvare kan aksepteres».

P rostitusjonsmotstanderne skiller altså 
ikke mellom sexkjøp og -salg på den 
ene siden, og kriminalitet, vold og 

overgrep på den andre. Sexbransjen blir 
et uttrykk for – og noe som bidrar til – 
kvinneundertrykkelse. Det er alltid tvang 
i en eller annen form som ligger bak.

D et er interessant at de Lekanger 
klassifiserer som sexarbeideraktiv-
ister (alt fra grasrotbevegelser til 

rettighetsorganisasjoner og fagorganisas-
joner) har et så grunnleggende anner-
ledes syn enn prostitusjonsmotstanderne. 
Istedenfor tvangsperspektivet legger 

denne gruppen frivillighetsperspektivet 
til grunn: Han, hun eller hen som selger 
sex er et subjekt og et handlende individ 
som ser på det å selge sex som bedre enn 
andre alternativer. Å stemple alle sexsel-
gere som ofre er det samme som å gjøre 
dem til objekter. Sexarbeideraktivistene 
ønsker å «normalisere» sexarbeid for å 
unngå «horestempel» og stigmatisering 
av denne gruppen.

H øyreliberale og venstreliberale, ek-
semplifisert med Kristian Tonning 
Riise og Aksel Braanen Sterri, er 

ifølge Lekanger egentlig ganske enige i 
sin grunnanalyse. Der høyreliberalere ser 
prostituerte som borgere som må vernes 
mot diskriminering, ser venstreliberalere 
prostituerte som arbeidere som mangler 
arbeidslivsregulering. Begge grupper 
kritiserer et snevert prostitusjonssyn 
og etterlyser mindre ideologi og mer 
kunnskap i politikken.

L ekanger reflekterer i boken en del 
rundt de etiske aspektene ved prosti-
tusjon. Han mener seksualmoral har 

blitt et offentlig anliggende i Norge og at 

«horestigmaet» og ideen om renhet pre-
ger debatten. Han hevder at radikalfem-
inistene i sin tid omskapte porno og 
prostitusjon fra å være en «synd» og et 
avvik knyttet opp til den enkelte, til å bli 
en del av en større strukturell trussel mot 
likestillingen.

D et kan virke som om flertallet er 
enige i at hverdagen til de pros-
tituerte i Norge er røff og at bedre 

hjelpetiltak bør settes inn. Kanskje det er 
her debatten skal ligge fremover? 

«Prostitusjon – pro et contra» løfter definitivt 
interessante tanker og problemstillinger, 
og den kan nok få oss alle til å tenke 
nøyere gjennom våre egne fordommer. 
Jeg tror vi hadde fått en bedre og mer 
nyansert debatt i Norge om alle leste 
den.

Først publisert i Minerva 22. mars 2016

Fra synd til  
likestillingstrussel
Av Amanda Schei

Andrés Lekanger
Prostitusjon - Pro et Contra

Humanist Forlag, 2016

FRA SYND TIL LIKESTILLINGSTRUSSELFRA SYND TIL LIKESTILLINGSTRUSSEL
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Andrés Lekanger har som 
mål å flytte prostitusjons-
debattene ut av skytter-
gravene.

Debattene om prostitusjon har i stor 
grad vært basert på følelser og mor-
al, og har vært preget av svart-hvitt 
tenkning. Vi som har fulgt diskusjonene 
om prostitusjon de siste tiårene vet at de 
inngår i en følelsesladet debatt der kvin-
nekampen har stått sterkt. Ikke minst 
er dette godt dokumentert etter årets 
planlegging av 8. mars i Oslo (2016). 
At Andrés Lekangers bok om prosti-
tusjon ble lansert på kvinnedagen, kan 
ikke ses på som noe annet enn et stikk 
til nettopp dette, for Lekanger har et 
ønske om å nyansere prostitusjonsfeltet 
og vise at prostitusjon handler om mer 
enn kvinnekamp. Lekanger forsøker å 
systematisere og nyansere prostitusjons-
feltet: Hvem mener hva, hvorfor gjør 
de det, og hvorfor er meningsmotstan-
derne så steile, er spørsmål han prøver 
å svare på. Utgangspunktet for å få til 
gode diskusjoner om hvilket som helst 
tema, er kunnskap. 

Debatten om prostitusjon er interes-
sant og vanskelig fordi den berører 
svært mange ulike samfunnspolitiske 
områder. Frihet, tvang, kjærlighet, sex, 
kjønn, moral, overgrep, menneskehan-
del, fattigdom, likestilling, kvinnekamp, 
undertrykkelse og heteronormativitet 
er noen av innfallsvinklene som brukes. 
Med dette som utgangspunkt er det 
klart at det å finne en felles plattform å 
diskutere prostitusjon på i seg selv er ut-
fordrende. Lekanger får fram hvordan 

dette har vært utslagsgivende for et 
debattklima preget av skyttergravspo-
sisjoner.

Inkluder sexselgerne
Lekanger har som mål å flytte prosti-
tusjonsdebattene ut av skyttergravene, 
og ønsker å få til en nyansert og 
kunnskapsbasert debatt, der ikke moral 
og konservative seksualidealer skal være 
styrende. Boka hans trekker fram ulike 
ståsted i feltet og den prøver å vise hva 
debattens ulikheter egentlig handler 
om. Det er tydelig at Lekanger ikke 
er enig med radikalfeministene, og 
prostitusjonsaktivismen til Lekanger vil 
nok for mange også være bokas største 
ankepunkt. Jeg mener Lekanger på 
redelig vis tar for seg forskning som 
støtter opp om ulike syn på prostitusjon. 
Han drøfter dette ut ifra sitt ståsted, og 
det er med på å gjøre boka til spen-
nende lesning.

Jeg skulle ønske at boka i enda større 
grad hadde trukket fram mangelen på 
inkludering av sexselgerne i debatten, 
eller «de av oss som selger sex», som 
Lekanger så elegant kaller det. Det 
at debatten i Norge i så stor grad har 
fått lov til å bli styrt av personer som 
ikke selv har erfaring med å selge, eller 
kjøpe sex, er et demokratisk problem, 
og et utrykk for moralistiske, paternal-
istiske, eller kanskje i denne sammen-
heng, maternalistiske holdninger. Dette 
mener jeg er en skamplett i den norske 
prostitusjonsdebatten, og dette kunne 
vært drøftet grundigere.

Steg opp av skyttergravene
Utover dette mener jeg boken gir et 
svært godt og nyansert bilde av et om-
råde som preges av meningsmotstand-
ernes svart-hvitt holdninger til prosti-
tusjon og prostitusjonsfeltet. Boken er 
skrevet ut ifra et prostitusjonsaktivistisk 
ståsted, og det bærer den også sterkt 
preg av. Likevel mener jeg Lekanger 
klarer å tydeliggjøre hvor komplekst 
feltet kan være.

Med det som utgangspunkt så blir 
linjene han trekker opp interessante å 
lese. En ting er uansett sikkert, prosti-
tusjonsdebatten ender ikke med denne 
boka, men om den kan være med på en 
nyansering av prostitusjonsfeltet så er 
vi kommet et godt steg opp fra skytter-
gravene. En debatt preget av kunnskap 
vil komme alle parter i prostitusjons-
feltet til gode.

Tidligere publisert på www.radikalportal.no 9. 
mars 2016

Prostitusjons-
debatten er ikke 
bare kvinnekamp
Av Andreas Kikvik

ANDREAS KIKVIK:

Andreas Kikvik er sosionom og 
har tidligere arbeidet i et hjelpe- 
tiltak for prostituerte. Han har 
skrevet masteroppgaven «Fra 
usynlig til offer», om hvordan 
mannlig prostitusjon fremstilles i 
media.

Jeg skulle ønske at boka i enda større grad hadde 
trukket frem mangelen på inkludering av de  
prostituerte i debatten“
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Det begynner et par timer før solned-
gang. En etter en kommer gutta jog-
gende ned på stranda i tettsittende 
treningstøy og våte shorts. Der blir de 
stående og ta seg ut med noen situps, 
armhevinger, tøy, bøy og flex sånn at de 
får vist frem varene. På solstolene ligger 
godt voksne kvinner og studerer dem 
med blikket, går bort til en de liker, fniser 
kokett og avtaler å møtes i baren senere. 
Sexsalget er i gang.

Dårlige bortforklaringer
Etter å ha bodd mange år på Jamaica og 
skrevet reportasjer om kvinnelige sextur-
ister i både Gambia, Kenya, Cuba og 
Egypt, har jeg ikke tall på hvor mange 
ganger jeg har sett dette ritualet fremført. 
Middelaldrende damer vandrer hånd i 
hånd nedover tredje verdens charter- 
strender med tenåringer og tjueåringer 
hver eneste dag, men innrømmer aldri at 
de har kjøpt en sexarbeider.

For mellom solsengene hviskes det om at 
svarte menn elsker feite damer, at de syns 
det er like spennende å få ligge med en 
hvit kvinne som de selv syns det er å få 
ligge med en svart mann, at det er godt 
for dem å pule vestlige damer og ikke de 
omskjærte kvinnene de vanligvis omgås.

Sorry damer, men sånne bortforklaringer 
gjør deg bare til rasist i tillegg til sexkjøper.

Kjøttmarked og eksotisme
Det er nemlig et stort element av denne 
typen «eksotisme» i dette kjøttmarkedet: 
Eldgamle, rasistiske forestillinger om 
den velutstyrte svarte mannen som er 
konstant kåt og tar det han får fordi det 
ligger i hans «natur» å være overseksual-
isert avlshingst.

Slik eksotisme er selvfølgelig en effektiv 
dehumanisering som gjør det enklere 
for de kvinnelige sexturistene å forklare 
sine handlinger. Som erfarne selgere vet 
selvfølgelig gutta å spille på det kunden 
vil ha.

Så i stedet for å kalle det hva det faktisk 
er, nemlig kjøp og salg av sex, kaller 
kvinnene det for «ferieflørt», «roman-
tiske eventyr» eller til og med «forhold». 

Noen reiser nemlig tilbake til den samme 
mannen år etter år. Kvinnelige sex-
kjøpere punger virkelig ut. De kjøper 
klær, mopeder, mat, skolebøker og til og 
med hus og biler til sine «utkårede».

Kvinnelige sexkjøpere  
fremstilles som ofre
Vi har et gjengs språk vi bruker om den 
mannlige sexkjøperen i tredje verden: 
En horekunde, en kynisk utnytter, et 
egoistisk rovdyr, pedosvin, take your pick, 
men felles for alle betegnelsene vi bruker, 
er at de aldri fremstiller ham som offer.

Det blir imidlertid kvinnelige sexkjøpere 
fremstilt som stadig vekk: Kvinnen som 
ble «lurt» til å punge ut alt hun hadde til 
utdannelse, hus og bil til sin «afrikanske 
elsker». Kvinnen som «trodde hun hadde 
funnet kjærligheten» på stranda i Gam-
bia, bare for å oppdage at han «svindlet» 
henne for penger.

Vi lever altså i en kjønnskultur der man-
nlige sexkjøpere får passet sitt påskrevet 
og til og med straffeforfølges i inn- og 
utland, samtidig som den samme kjønn-
skulturen tillater at kvinnelig sexkjøp 
tilsløres og er fullstendig fraværende i 
den offentlige debatten. Det er det på 
høy tid å gjøre noe med.

Fortellinger om kjærlighet
På mange måter er det mer traumatisk 
for menn å selge sex i utviklingsland enn 
det er for kvinner, siden gutta alltid må 
tilby emosjonelle tjenester i tillegg til de 
seksuelle.

Dette er jo fordi at kvinnelig seksualitet 
i vår vestlige kultur alltid må pakkes inn 
i fortellinger om kjærlighet for å være 
akseptabel. På den måten blir kvinnelige 
sexturister like mye romanseturister som 
rene sexkjøpere. De betaler ikke bare 
for seksuell tilfredsstillelse, men også for 
selskap, omsorg og illusjonen av å være 
begjært.

Den typiske, kvinnelige sexturisten 
er middelaldrende fra arbeider- eller 
middelklasse. I kjønnskulturen hennes 
hjemme i Norge og Tyskland er ver-
dien hennes som sexobjekt lik null. På 

strendene i Gambia og Kenya er den 
børsnotert helt på topp. Og det er jo 
fordi den typiske mannlige sexarbeideren 
er ung, fattig og med svært begrensete 
muligheter til å skaffe seg utdannelse 
eller lønnet arbeid. Og ikke kom og 
fortell meg at damene ikke er klar over 
dette!

Forkvaklet kjønnskultur
Den kvinnelige sexturist-industrien er 
dermed med på å opprettholde både 
diskriminerende og ufri kjønnskultur i 
vesten, fattigdomsstrukturer med dype 
røtter tilbake til kolonitiden, og rasistiske 
holdninger om overseksualiserte, «eksot-
iske» menn.
Som med annen fattigdomsprostitusjon 

må dette markedet bekjempes på flere 
fronter. Ved å fremme en mer rettfer-
dig, økonomisk verdensorden, gjennom 
bistand, utdannelse og ved å få bukt med 
rasistiske forestillinger i vesten.

Men den viktigste kampen på egne 
vegne tar vi med hjemlig kjønnskultur 
der mannen alltid er subjekt og kvin-
nen objekt, den mannlige sexkjøperen 
horekunde og den kvinnelige på «roman-
tisk eventyr».

En ynkelig sexkjøper
Du har ikke rett til å kjøpe deg unge, 
afrikanske gutter bare fordi du ikke får 
snøret i bånn hjemme i en forkvaklet 
kjønnskultur du ikke tør å protestere 
mot.

Så kjære norske kvinne på vei til en 
strand og en ung, eksotisk mann: Både 
du og vi må faktisk innse det nå; du er 
bare en ynkelig sexkjøper.

Først publisert på NRK ytring 10.juli 2016 

Når norske kvinner 
kjøper sex

Av Lene Wikander

Nå i sommer setter norske og andre vestlige kvinner seg på 
charterfly til Afrika, Karibia og Asia for å kjøpe seksuell 

omsorg fra unge gutter og menn i tredje verden.  
Så hvorfor kaller vi dem ikke horekunder?

Du har ikke rett til å kjøpe 
deg unge, afrikanske  
gutter bare fordi du ikke 
får snøret i bånn hjemme

NÅR NORSKE KVINNER KJØPER SEXNÅR NORSKE KVINNER KJØPER SEX
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“Lina” og “Nikolai” er begge trans og 
har erfaring med sal av seksuelle tenester. 
Nikolai er ein norsk transmann, mens 
Lina er opprinneleg frå eit latinameri-
kansk land og har utvandra til Norge i 
vaksen alder. 

Ein del statistikkar viser at trans-
folk er overrepresentert i sexarbeid. 
Kvifor trur de det er slik?

Lina: Eg trur overrepresentasjon har 
mykje å gjere med manglande utdanning 
og arbeidserfaring. Dette er kanskje i 
endring i Europa, men utanfor Europa 
går det treigare. I heimlandet mitt er 
det vanleg at familiar ikkje aksepterar 
transpersonar. Mange må klare seg sjølv 
økonomisk frå slutten av tenåra fordi 
familiane kastar ein ut eller ikkje vil 
hjelpe. 

Nikolai: Eg trur dette kjem av ei rekke 
faktorar. Det kan vere vanskeleg eller 
slitsomt å ha ein vanleg jobb når ein 
er trans, på grunn av feilkjønning eller 
diskriminering. I tillegg er det mange 
som må betale for kjønnsbekreftande 
behandling sjølv, og dette kan ofte koste 
hundretusenvis av kroner. Transfolk slit 
også meir psykisk, og det å selje sex er 
ofte lettare enn å jobbe fulle dagar i ein 

vanlig jobb når ein har psykiske utford-
ringar. Noko av det handlar nok også om 
tilgang; ein blir ofte tilbudt pengar for 
sex som transperson, og då blir terskelen 
for å byrje lavare.

Kvifor trur du at det er fleire (trans)
kvinner enn (trans)menn og  
ikkje-binære? 

Nikolai: For det meste tenkar eg at det 
er same grunn som at fleire kvinner sel 
sex generelt. Det er ein større marknad 
for det; dei fleste som kjøper sex er menn 
og dei fleste menn er heterofile. Kvinner 
har tradisjonelt vore seksualisert på ein 
anna måte enn menn. I tillegg er tran-
skvinner ofte synlegare enn transmenn, 
og eg vil tru at dei lettare kan få problem 
med diskriminering som arbeidstakarar. 
Men eg trur og at det er store mørketall 
blant transmenn som sel sex, då det blir 
sett på som ei kvinnelig greie å gjere. 
Dette trur eg fører til mindre openheit 
om prostitusjonserfaringar. 

Kva gjorde at du byrja å selge sex? 

Lina: For meg var det ingen andre økon-
omiske alternativ i tenåra. I heimlandet 
mitt blei eg oppfordra til å selje sex av 
eldre transdamer som sjølv selde sex. No 
vil eg gjerne gjere noko anna enn å selje 
sex, men har ingenting å putte på CVen 
min for dei siste 15 åra. Korleis skal ein 
då finne seg noko anna?

Nikolai: Eg fekk tilbod om pengar for 
sex av ein eldre mann på nettet. Eg 
hadde fått tilbod om pengar der før, men 
denne gangen hadde eg veldig dårlig råd 
og enda opp med å seie ja. Det gjekk 
greitt og etter det gjorde eg det meir 
aktivt og oftare, mest i perioder der eg 
sleit med økonomien. 

Har det vore positivt, negativt eller 
nøytralt for deg å selge sex?

Nikolai: Eg syns ikkje det er så lett å 
svare på, eg er nok litt ambivalent. På 
den eine sida er eg glad for at eg hadde 
mogelegheit til å selje sex, for eg hadde 
det definitivt betre når eg hadde nok 
pengar og ikkje trengte å låne av folk 

rundt meg. På den andre sida selde 
eg mest sex når den psykiske helsa mi 
gjorde at eg ikkje klarte å holde styr på 
økonomien og livet mitt på ein god måte. 
Dette gjorde at eg gjorde nokon ting som 
eg syns det er ganske ekkelt å tenke på 
no. Det syns eg ikkje er så greitt. 

Lina: For meg var det bra i byrjinga. Eg 
fekk pengar, som gjorde at eg kunne byrje 
på hormonar og spare til operasjonar. 
Eg kunne leige mi eiga leilegheit og vere 
sjølvstendig. Alt dette hadde ein positiv 
effekt på den psykiske helsa mi. Etter 
kvart blei det verre, eg var einsam og 
støtte på dårlege erfaringar med kundar. 
Eg byrja å bli meir uroleg for sikkerheit 
og helse etter kvart som eg fekk dårlege 
opplevingar. 

Kvifor blir ikkje transfolk nemnt 
som ein del av prostitusjons- 
debatten?

Nikolai: Eg trur det er lite villigheit til 
å vurdere at prostitusjon er meir enn 
berre fattige ciskvinner som ufrivillig sel 
sex til cismenn. Prostitisjonsdebatten har 
dessutan vore nært knytta opp mot den 
feministiske rørsla, som ikkje alltid har 
vore like gode på å inkludere eller ivareta 
transfolk i rørsla. Elles er vi jo ei lita 
gruppe, det er jo alltid en faktor når det 
gjeld synlegheit.

Lina: Eg opplever at folk ikkje er så  
interessert i liva til transfolk generelt. 
Dette går igjen i alle debattar, transfolk 
er alltid usynlege. 

Kva kan ein gjere for at det fins al-
ternative inntektskjelder for trans-
folk som sel sex dersom ein sjølv 
ønskar å gjere noko anna?

Lina: For meg hadde gratis norskkurs 
utgjort ein stor skilnad. Så lenge eg ikkje 
snakkar godt nok norsk får eg meg ikkje 
jobb. Eg har også lyst til å gå på ein slags 
yrkesskule som gir meg fagbrev, helst 
noko som er i samarbeid med arbeids- 
plassar der ein får jobberfaring. 

Nikolai: Inkluderingsarbeid på arbeid-
splassar og meir aksept for transfolk 

generelt vil gjere det lettare å skaffe jobb 
og halde på den. Elles tenker eg vi treng 
betre ordningar for dei som fell utanfor. 
Eg trur mange transfolk som sel sex slit 
med vanlig jobb eller fulle arbeidsdagar, 
då hadde betre tilrettelegging og op-
pfølging frå offentlege instansar vore ei 
stor hjelp. Systemet i dag er for vanskeleg 
å navigere når ein allereie slit. Betre 
rusomsorg og narkotikapolitikk er også 
viktig, rusmisbruk er ei ekstra belastning 
som mange transfolk slit med og som 
gjer vanlig arbeid særs problematisk.  

Kva kan ein gjere for at transfolk 
som vil selge sex kan gjere det under 
så trygge rammer som mogeleg?

Nikolai: Det må finnes meir informasjon 
om det å selje sex når ein er trans, og  
unike utfordringar knytta til dette. I 
tillegg må sexkjøpslova fjernes, den gjer 
det vanskelegare å halde seg trygg og 
skapar ein utrygg marknad for dei av oss 
som sel sex. Den har også bidratt til meir 
stigma, noko som skapar uhelse og gjer 
det vanskelegare å be om hjelp viss ein 
kjem i vanskar. Det å selje sex må aksept-
erast som eit yrke på lik linje med andre 
yrker. Eg ønsker meg også meir åpenheit 
rundt det å ha prostitusjonserfaringar, 
eg trur det hadde hjelpt enormt både 
for dei som sel sex og dei som lev med 
tidlegare prostitusjonserfaringar. 

Lina: Vi må kunne ringe politiet når vi 
er utrygge. Det kan vi ikkje i dag. Eg kan 
så klart i teorien ringe politiet, men eg vil 
ikkje bli kasta ut av leilegheita mi. Eg har 
blitt kasta ut to gongar allereie. 

Trans og sal av  
seksuelle tenester

Debatten om kjøp og sal av seksuelle 
tenester fokuserar gjerne på kvinner 
som kjøparar og menn som seljarar. 
Kva konsekvensar har dette for dei av 
oss som sel sex og ikkje identifiserar 
seg som det kjønnet ein blei registrert 
som etter fødsel? 

Trans og sal av sexuelle tenester

- I den svenske rapporten “Sex for x” har 17 
prosent av dei 215 transpersonane i undersøkinga 
hatt sex mot vederlag. Pegasus-prosjektet, 
som stod bak rapporten, har samanlikna med 
tilsvarande undersøkingar og konkluderar med 
at talet for heterofile cispersonar (ikkje-trans) i 
Sverige ligg mellom ein og to prosent. 

- I ei undersøking frå USA svarer 15 prosent av 
transkvinnene og sju prosent av transmennene at 
dei har sexarbeid som si primære inntektskjelde.

Tekst: Viljar Eidsvik 

TRANS OG SAL AV SEKSUELLE TENESTERTRANS OG SAL AV SEKSUELLE TENESTER
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Ser vi på historien vil vi oppdage at også 
menn og transpersoner har solgt sex opp 
gjennom alle tider. Ofte ser vi på sex-
markedet med «kjønnede briller», og ten-
ker lett at kvinner er presset ut i sexsalg av 
ren økonomisk nød, eller at prostitusjon 
henger sammen med psykiske forstyrrels-
er, kanskje som følge av overgrep og mis-
handling. I denne analysen blir kvinnene 
passive objekter og ofre, mens menn 
som selger sex i større grad forstås som 
uavhengige aktører som selv er ansvarlige 
for sine handlinger. 

At man selger sex for å få penger, betyr 
ikke nødvendigvis at man er i akutt fat-
tigdom og ulike sexselgere vil stå i ulike 
økonomiske situasjoner. Mye av forsk-
ningen på menn som selger sex er gjort 
i Nord-Europa, Nord-Amerika og Aus-
tralia, og gjelder først og fremst på menn 
som selger sex på innendørsmarkedet. 
Funnene lar seg derfor ikke automatisk 
overføre til menn som selger sex utendørs, 
og det globale perspektivet er også ufull-
stendig. Men litteraturen viser tydelig at 
menn i sexbransjen ikke bare utfordrer 
kjønnsmaktanalysen, den tydeliggjør 
også hvordan kjønnsroller og idealer for 
maskulinitet konstrueres og opprettholdes 
i markedene for mannlige sexarbeidere. 
Vi ser også at markedene for menn som 
selger sex vokser og tiltrekker seg stadig 
flere unge arbeidsledige menn i en glob-
al verden med stadig større klasseskiller, 
arbeidsledighet og økte lønnsforskjeller.  
Både i dag og i historien er det en betyde-
lig del menn som selger sex til menn som 
ikke identifiserer seg selv som heterofile.

S exarbeid og MSSM
Sexarbeid kan defineres som «any     

       occupation where an individual is 
hired to provide sexual services in ex-
change for money and/or other items of  
value». Selv om denne definisjonen un-
derstreker at sexsalg er arbeid, utelukker 
den ikke utnyttelse (eller nytelse). Den ser 
bort fra sexsalg som et resultat av patolo-
gi, og setter ikke sexarbeid i direkte sam-
menheng med menneskehandel, skriver 
Castañeda i artikkelen Migrant Male Sex 
Workers in Germany.

Jeg bruker «sexarbeid» om salg av sex 
selv om langt fra alle i sexbransjen kjen-

ner seg igjen i begrepet. Når vi derimot 
betrakter mannlig sexsalg i historien, vil 
ordet prostitusjon ofte være mer anvende-
lig siden sexarbeid-begrepet er en nyere 
konstruksjon.

Forkortelsen MSSM brukes i denne ar-
tikkelen om «menn som selger sex til 
menn», og jeg bruker ellers «menn som 
selger sex» eller «mannlig sexarbeidere» 
når kjøperens kjønn er underordnet.

Antikkens Hellas 
Ved siden av sine kvinnelige 
kollegaer har menn solgt sex  

                  til alle tider, og de har ofte 
vært en synlig og akseptert (eller tolerert) 
del av de ulike samfunnene. Men de har 
også vært påvirket av, og sårbare for, en-
dringer i synet på kjønnsroller og normer 
som regulerer seksualitet, herunder også 
endrede holdninger til sex mellom menn. 

I antikkens Hellas var pederasti (fra gresk: 
gutte-elskov) en høyt ansett form for relas-
jon mellom en yngre og en eldre mann 
der den unge fikk betalt utdannelse i bytte 
mot sex og kjærlighet, skriver Mack Fried-
man i artikkelen Male sex work from ancient 
times to near present publisert i antologien 
“Male sex work and society” (2014). Den yn-
gre mannen skulle være den som ble pen-
etrert seksuelt. Pederasti var ikke regnet 
som prostitusjon, som ble sett ned på og 
forstått som sex mot penger uten videre 
forpliktelser som trofasthet eller utdan-
ning i bytte mot relasjonen. Selv om pros-
titusjon var lovlig og skattebelagt mistet 
menn flere sivile rettigheter om det kom 
fram at vedkommende var en prostituert. 
Utlendinger var gjerne mye mer fattige 
enn greske borgere og det var derfor stor 
sjanse for at de solgte sex for å overleve. 

I Romerriket var det stort sett slaver og 
tidligere slaver som solgte sex. Mannlige 
sexselgere solgte sex fra mannlige bor-
deller og fra enkelte templer, men også 

i bakgater, i offentlige bad, i taverner, på 
gravlunder og andre offentlige områder. 
I motsetning til i Hellas fantes ikke sys-
temet med utdanning som vederlag mot 
sex, men kun penger. Med kristendom-
men fulgte fordømmelsen av all sex som 
ikke framskaffet barn, men siden prosti-
tusjon kunne være lukrativt, foregikk skat-
tleggingen av sexsalg godt inn i det nye 
kristne riket.

Det antas også at MSSM var et syn-
lig innslag i europeiske storbyer i mid-
delalderen, selv om de ble stigmatisert, 
fryktet og straffet. Friedman viser til 
rettsprotokoller fra 1700- tallet som viser 
at MSSM traff kundene sine i offentlige 
parker eller via andre kunder.

G reat depression 
Kerwin Kaye skriver i artik-
kelen Male sex work i modern 

times (2014) at fra tidlig på 1800-tallet 
til godt inn på 1900-tallet har det også 
vært tradisjon i Storbritannia og USA 
for at soldater, som også identifiserte seg 
som «normale» (eller som vi ville sagt, 
«heterofile») solgte sex til andre menn. 
Lønningene i militæret var lave, og sexsalg 
til andre menn ble derfor en svært vanlig 
måte å tjene penger. Også for arbeiderk-
lassemenn var sexsalg til andre menn en 
måte for å få penger til mat, klær, husly, 
underholdning og andre varer. Foreldre 
til tenåringsgutter som solgte sex til eldre 
menn kunne prøve å stoppe sexsalget om 
de opplevde det som utnyttende, men 
det ble til en viss grad akseptert fordi 
sønnene levde opp til sine forpliktelser og 
skaffet familien sårt trengte inntekter. For 
ikke-heterofile menn fra middelklassen og 
oppover utgjorde sexkjøp av hetero-iden-
tifiserte arbeiderklassemenn den primære 
måten de skaffet seg sex med andre menn 
på. Disse to faktorene bidro til at sexsalg 
blant menn var ganske vanlig.

Etter hvert som «homoseksualitet» ble et 
tema for vitenskapen og i den offentlige 
debatten utover på 1900-tallet, økte også 
stigmaet mot homofile. Den økte homo-
fobien bidro også til framveksten av ho-
mosubkulturer og identiteter, og dette var 
med på å påvirke arbeiderklassemenns 
villighet til å ha sex med andre menn. 
Sexsalg til andre menn begynte i stadig 

Den yngre mannen 
skulle være den som 
ble penetrert seksuelt 

USYNLIGGJORT, MEN 
IKKE UBETYDELIG  

– om menn som selger sex

Av Andrés Lekanger

Menn som selger sex har opptrådt i de fleste 
kulturer opp igjennom historien, og de kan 
lære oss mye om kjønn, seksualitet og makt, 
og om årsakene bak kjøp og salg av sex.

USYNLIGGJORT, MEN IKKE UBETYDELIG - OM MENN SOM SELGER SEXUSYNLIGGJORT, MEN IKKE UBETYDELIG - OM MENN SOM SELGER SEX
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større grad å true deres identitet som 
«normale» heterofile menn. Under «The 
Great Depression» på 1930-tallet ble 
likevel flere hetero-identifiserte arbeider-
klassemenn drevet til å selge sex til andre 
menn. Til slutt bidro den økte bevissthe-
ten i samfunnet og blant ikke-heterofile, 
om homokultur- og identitet, til å redus-
ere antallet arbeiderklassemenn som var 
villige til å selge sex til menn. Stigmaet 
knyttet til homoseksualitet ble for sterkt, 
og mot midten av 1900-tallet var det kun 
de mest marginaliserte mennene, hetero-
file som ikke-heterofile, som var villig til å 
takle stigmaet som fulgte om det ble kjent 
at de var MSSM.

På slutten av 1960-tallet oppsto den mod-
erne homofile frigjøringskampen som 
skilte seg fra den tidligere homofilibev-
egelsen gjennom at den ble mer synlig og 
militant. Mannlige sexselgere opplevde 
seg derimot som ekskludert av den nye 
homofrigjøringsbevegelsen fordi mange 
homoaktivister og forfattere mente de 
benektet sin homoseksualitet. MSSM 
ble anklaget for å være «skaptilfeller»; 
homofile menn som solgte sex til menn 
fordi de visstnok ikke anerkjente sin sek-
suelle legning og brukte sexsalget som 
en unnskyldning for å likevel ha sex med 
andre menn. Anklagen kom fra homofile 
forfattere på slutten av 1960- og starten 
av 1970-tallet som satte spørsmålstegn 
ved hvor heterofil en mann som solgte sex 
til andre menn kunne være. En av dem, 
John Rechy, skrev dels selvbiografisk om 
sin egen karriere som mannlig sexselger 
og hvordan han slet med å forsone seg 
med egen homoseksualitet.

Kaye forteller at det etter hvert begynte 
å vokse fram nye sexmarkeder, og at ho-
mofile sexselgere i økende grad begynte å 
finne fram til homofile sexkjøpere. Dette 
innbar en ny forståelse av sexarbeid inn-
enfor homofrigjøringsbevegelsen, og i en 
kort periode ble den homo-identifiserte 
sexselgeren en representant for ånden i 

homobevegelsen: en representant for en 
livsstil som omfavnet seksuell lyst og glede 
og en som unngikk å skjule sin identitet.  
MSSM representerte nå politisk motstand 
og kampen for mangfold. I artikkelen  
Economic analyses of  male sex work  (2014) 
viser Trevon D. Logan til at også i dag 
hevder enkelte at det er knyttet mindre 
stigma til sexsalg innenfor homomiljøer.

H egemonisk 
maskuliniteter
Logan spør hvilke roller og 

handlinger MSSM må underlegge seg 
for å oppnå mest mulig økonomisk ut-
bytte. Han tar utgangspunkt i teorier om 
hegemonisk maskulinitet, systemet som 
sikrer menns dominerende posisjon over 
kvinner, men også menns posisjon over 
andre menn. Typiske idealer innenfor den 
hegemoniske maskuliniteten er ambisjon-
er, aggressivitet og at man er uavhengig. 

Visse typer av stereotypisk maskulin atferd 
får forrang over andre. Dette skaper hier-
arkier mellom de ulike typene maskulin-
iteter. Homofile maskuliniteter, som sees 
på som mer feminine, er dermed en un-
derordnet form for maskulinitet. Slik blir 
patriarkatet reprodusert gjennom at ho-
moseksualitet settes opp mot heterosek-
sualitet. Logan trekker fram diskusjoner 
hvor noen teoretikere mener hegemonisk 
maskulinitet aldri lar seg påvirke, mens 
andre foreslår at systemet kan ta opp i 
seg elementer fra andre maskuliniteter. 
Dermed kan hegemonisk maskulinitet 
endres over tid og ta opp elementer fra 
for eksempel homokultur. Et eksempel 
skal være den «meteroseksuelle» mannen.

H ierarkiske  
posisjoner 
Siden hegemonisk maskulin-

itet påvirkes av homokulturer, men også 
påvirker dem, blir det viktig for Logan å se 
på hvordan homofile menn definerer, un-
derordner og marginaliserer maskuliniteter 
blant andre homofile. Innenfor markedet 
for mannlig sexsalg finner man heller ikke 
bare menn som omfavner homoseksuelle 
identiteter, men også de som avviser slike 
identiteter, og de er i intim kontakt med 
hverandre.

På eksplisitte seksualiserte arenaer dyrk-
er moderne vestlige homofile idealene til 
den hegemoniske maskuliniteten. Dette 
innebærer fysisk utseende (muskler, kro-
ppsstørrelse, kroppshår og høyde) og sek-
suell atferd (om man er seksuelt domi-
nant, seksuell aggressivitet, at man er den 
penetrerende part). I den grad homofile 
menn underordner seg den hegemoniske 
maskulinitetens normer, forventes det at 
verdien som legges i maskuline trekk og 
praksiser burde ha en effekt på hvor etter-
traktet en mannlig sexarbeider er, og hvilk-
en verdi han kan sette på seg selv. 

Etnisitet spiller også inn, og i USA, som Lo-
gan tar utgangspunkt i, har historien med 
institusjonalisert rasisme skapt ideer om 
at hvite mennesker står over svarte men-
nesker. Dette har også påvirket homofile 
menns idealer, men også stereotypier om 
hypermaskulinitet blant svarte menn. Ideen 
om den seksuelt dominante svarte mannen 
idealiseres og feires, men det er ikke nød-
vendigvis så mye sosial samhandling mel-
lom hvite og svarte utenom den seksuelle 
relasjonen.

For asiatiske menn er det motsatte regler 
som gjelder, og etniske stereotypier om asi-
atiske menn dyrker idealene om den passive 
og underdanige mannen. Dette begrenser 
asiatiske menns sosialt akseptable seksuelle 
uttrykk. Dette nevnes også i den svenske 
rapporten Osynliga synliga aktörer (2011) som 
omhandler kjøp og salg av sex blant skeive 
i Sverige.

K roppsidealer  
og adferd 
Logan har i en kvantitativ 

undersøkelse hentet inn data fra en større 
amerikansk nettside for avertering av 
MSSM. Nettsiden har et bredt geograf-
isk nedslagsfelt og er gratis tilgjengelig for 
alle. Det betyr at eskortene når ut til et 
bredt spekter av kunder, altså ikke bare 
kunder som betaler for tilgang til sider 
rettet mot kunder med spesifikke lyster. 
Eskortene plotter selv inn informasjon 
om hvor de bor, attributter og prisene de 
velger å ta for nettopp sine karaktertrekk. 

I korte trekk kan Logans funn oppsum-
meres slik: I likhet med kvinner som selger 
sex belønnes ungdom, mens alderdom 

“I ANTIKKENS HELLAS 
VAR PEDERASTI EN 
HØYT ANSETT FORM 
FOR RELASJON MEL-
LOM EN YNGRE OG 
EN ELDRE MANN

bytte. Han tar utgangspunkt i teorier om 
hegemonisk maskulinitet, systemet som 
sikrer menns dominerende posisjon over 
kvinner, men også menns posisjon over 
andre menn. Typiske idealer innenfor den 
hegemoniske maskuliniteten er ambisjon
er, aggressivitet og at man er uavhengig.

menn som solgte sex 
til menn fordi de visst-
nok ikke anerkjente sin 
seksuelle legning
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straffes med mindre markedsverdi.  
Gjennomsnittlig og overvektig kropps-
fasong straffes også. Det samme gjelder 
tynnhet, men tynnhet straffes ikke i 
like stor grad som overvekt. Dette er i 
tråd med annen forskning som viser at 
blant homofile menn straffes tynnhet og 
overvekt sosialt fordi det er tegn på fem-
ininitet. På den andre siden belønnes 
muskuløse og atletiske kropper, slik at 
MSSM kan kreve høyere priser. Muskler 
signaliserer maskulinitet, dominans og 
virilitet. Logans undersøkelse viste ikke 
at etnisitet i seg selv spilte inn på priser, 
og heller ikke høyde og kroppshår – som 
vanligvis indikerer maskulinitet – så ut til 
å innebære prisforskjeller.

På den andre siden blir dominant seksuell 
atferd belønnet, og Logan fant en betyde-
lig prisforskjell mellom aktive og passive es-
korter. Vanligvis vil arbeid som innebærer 
ulike former for risiko lønnes høyere enn 
arbeid med lav risiko, men på det kom-
mersialiserte markedet for MSSM er det 
motsatt. Å være passiv seksuelt innebærer 
større risiko for å bli utsatt for seksuelt 
overførbare infeksjoner, men passive esko-
rter får ingen risikokompensasjon.

Hvite og latinamerikanske menn får 
høyere markedsverdi av å være aktive, 

men svarte MSSM belønnes mest for å 
være aktive. Det finnes ingen betydelig 
belønning for at asiatiske menn er aktive. 
Hvorvidt man taper markedsverdi for å 
være passiv varierer også langs etniske 
skillelinjer. Hvite opplever en sju prosent 
nedgang i verdi (14 dollar), mens svarte 
eskorter mister opp mot 30 prosent min-
dre markedsverdi (60 dollar). Det er til-
synelatende ingen straff for asiatiske eller 
latinamerikanske menn for å være passive.

Logan skriver at prisforskjellene samsvar-
er med teorier om at svarte menn som 
underlegger seg etniske stereotypier om 
hypermaskulinitet og seksuell dominans 
er ettertraktet, mens de som trosser ste-
reotypiene straffes. Logan kunne derimot 
ikke finne premiering for asiatiske eskort-
er etter hvor passive eller aktive de var.

Studien ser ikke på sexselgernes sosiale 
situasjon eller utdanningsnivå. Økono-
misk klasse og ulike klassers idealer for 
maskulinitet er heller ikke drøftet.

S odomi og andre  
avvikere  
MSSM er ofte blitt oversett både 

i diskusjonen og innføringen av lover 
som regulerer sexkjøp og -salg. Likevel 
viser studier (først og fremst fra Australia, 
Storbritannia og USA) hvordan samfun-
net har regulert atferden til menn som 
selger sex. 
 
Når regulering av sexsalg- og kjøp i stor 
grad har oversett menn som selger sex, 
skyldes dette at mannlig sexsalg historisk 
har blitt forstått som nok et utslag av ho-
moseksualitet (som i sin tur, historisk, har 
vært regnet som et avvik). Thomas Crofts 
skriver i artikkelen Regulation of  male sex 
industry (2014) at reguleringen av mannlig 
sexsalg dermed ble knyttet til både den 
sosiale og juridiske sanksjoneringen 
mot homoseksualitet generelt. I stedet 
for prostitusjonslovgivning har mannlig 
sexsalg derfor blitt angrepet med lover 
mot sodomi eller mot uanstendig atferd, 
både i det offentlige og i det private. 
Som kriminaliserte skapte ikke-heterofile 
menn seg mer eller mindre skjulte are-
naer, enten steder utendørs for sextreff 
eller på kommersielle steder som barer 
og andre utesteder for homofile.  
Crofts skriver at Storbritannia brakte 
kriminaliseringen av sex mellom menn 

med seg til sine kolonier, og i England 
og Australia eksisterte forbudene i ulike 
former fram til 1967 og 1997. 

W olfende-rapporten 
På 1900-tallet vokste det 
fram ny forskning på  

                    seksualitet og på homo- 
seksualitet, og dette begynte å endre 
synet på både homoseksualitet og på 
kvinnelig sexsalg (som jo var den eneste 
formen for sexsalg som ble diskutert). 
Ideen om at begjær og sex mellom menn 
var forbeholdt en liten gruppe villige 
avvikere, begynte å bli utfordret. Sam-
tidig opplevde man i Storbritannia flere 
offentlig diskuterte saker hvor høypro-
filerte mannlige borgere hadde blitt 
rettsforfulgt for sex med andre menn. 
Dette ga en debatt om hvorvidt det 
faktisk var riktig å kriminalisere homo-
seksuell atferd. En kommisjon nedsatt i 
1954 leverte Wolfende-rapporten i 1957, og 
her var konklusjonen at straffeloven ikke 
burde brukes for å regulere borgernes 
privatliv. I den grad straffeloven skulle 
regulere atferd var det for å bevare offen-
tlig ro og orden, å beskytte borgere mot 
krenkende og skadelige hendelser og for 
å bekjempe utnyttelse av andre.

Kommisjonen anbefalte at samtykkende 
sex mellom voksne, i det private, ikke 
skulle kriminaliseres. Når det kun var 
aspekter ved sexsalg som kunne bli op-
pfattet som skadelige og krenkende som 
skulle være gjenstand for straff, rammet 
det kvinnelige sexarbeidere utendørs. 
Sexsalg var lov, men ikke å tilby sex i det 
offentlige.

Avkriminaliseringen av homoseksualitet 
fjernet heller ikke diskrimineringen av 
ikke-heterofile menn, påpeker Crofts. 
For eksempel var homoseksuell atferd 
i Storbritannias straffelov fra 1967 
avkriminalisert kun dersom de involverte 
parter var 21 år eller eldre. «Privat» ble 
også definert som kun to involverte i de 
seksuelle handlingene. Først i 2001 ble 
den seksuelle lavalderen for ikke-heter-
ofile menn senket til 16 år i England og 
Wales.  

H iv & straff 
Med avkriminalisering av 
homoseksualitet begynte 

sexsalg mellom menn å skille seg ut som 
et spesifikt tema, blant annet innenfor 
forskning, men også hiv-epidemien på 
1980-tallet endret synet på kvinner og 
menn som solgte sex. Crofts skriver 
at de ble nå sett på som spredere av 

sykdommer. Noen land innførte lover 
som gjorde det kriminelt å selge sex 
dersom man visste eller burde vite at 
man var smittet med en seksuelt overfør-
bar infeksjon. Et eksempel er en sak fra 
Australia fra 2008 der en hiv-positiv 
mann ble dømt for å ha solgt sex, på 
tross av at det ikke forelå bevis for at 
han hadde ubeskyttet sex eller hadde 
smittet noen med hiv. I tillegg brukes 
andre straffebestemmelser som krim-
inaliserer overføring av hiv og andre 
smittsomme sykdommer, samt helselover, 
for å kontrollere personer smittet med 
allment farlige, smittsomme sykdommer. 
Lignende bestemmelser finnes i den 
norske straffeloven.

Sjekkesteder 
Offentlige steder, som toaletter 
og parker, kan bli brukt som  

             treffsteder for menn som søker 
tilfeldig sex med andre menn. Selv om 
sexarbeidere kan oppsøke disse arenaene 
virker det som om mye av sexsalget her 
foregår tilfeldig. En mann kan ta imot et 
tilbud om penger selv om han i utgangs- 
punktet hadde tenkt seg å gjennomføre 
sexen uansett. Dette gjør at skillet  
mellom sex og sexarbeid kan framstå 
som noe utydelig. 
 

signaliserer maskulinitet, dominans og 

vanligvis indikerer maskulinitet – så ut til 

MSSM er ofte blitt 
oversett både i diskus-
jonen og innføringen 
av lover 
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I stedet for at lover som slår ned på sex-
salg i det offentlige brukes for å ramme 
MSSM og deres kunder i land som 
Storbritannia, kan det tenkes at det hel-
ler er lover som sikter på å sikre ansten-
dig atferd i det offentlige som rammer 
MSSM og deres kunder, mener Crofts. 

Ulla Bjørndahl sin rapport Et usynlig 
marked? En feltbeskrivelse av gutter, menn og 
transpersoner som selger sex (2012) viser også 
at MSSM i Norge kan møte kundene sine 
på utesteder eller sjekkesteder for menn 
som har sex med menn, som i friluftsom-
råder eller på homsesaunaer.

I Norge er det straffelovens paragraf  § 
298 om seksuelt krenkende atferd offentlig eller 
uten samtykke, som kriminaliserer seksuelt 
krenkende eller annen uanstendig atferd 
i ord eller handling, på offentlige steder.

På samme måte som når lignende lover 
er blitt brukt til å regulere atferden til 
MSSM og deres kunder i Storbritannia, 
Australia og USA, har kanskje norske 
bestemmelser som § 298 spilt samme rolle 
i Norge? Hvorvidt man faktisk bryter 
loven vil ofte være et spørsmål om skjønn, 
og Crofts viser til undersøkelser som ty-
der på at når politiet utviser skjønn i slike 
saker, rammes homofile i større grad enn 
heterofile.

Crofts viser til at også lover som regulerer 
drift av utesteder kan tenkes å påvirke 
mannlig sexselgere, siden bar- og restau-
ranteiere vil være opptatt av ikke å miste 
lisensen og derfor være obs på om uøn-
skede personer befinner seg i området. 
Kontakten mellom kjøper og selger kan 
derimot ligne på vanlig sjekking og derfor 
være vanskelig å oppdage. Det at MSSM 
historisk har sklidd inn i skjulte miljøer for 
ikke-heterofile, kan ha bidratt til at sam-
funnet bryr seg mindre om menn som 
selger sex enn deres kvinnelige kollegaer.

Homokontroll  
I Norge er kjøp av sex  
ulovlig, mens salg av sex  

                    er lovlig. Norsk politi har til 
nå ikke prioritert menn som kjøper sex 
av menn, og dette skyldes at politikerne 
har vært mest opptatt av kvinner som sel-
ger sex utendørs. Ifølge Ulla Bjørndahl 
formidler norsk politi at de ønsker å ha 

mer fokus på menn som selger sex, men 
det vi har sett er at samfunnsmoralske 
argumenter brukes for å både regulere 
kjøp og salg av sex, og homoseksuelle 
frirom og atferd.

En homsesauna er et lokale hvor menn 
som har sex med menn betaler for 
tilgang, og hvor de kan ha sex med 
hverandre. Homsesaunaer har i seg selv 
ikke noe med sexkjøp og -salg å gjøre, og 
Bjørndahl peker på at eieren av saunaen 
i Oslo utviser personer som forhandler 
om dette. I Bergen i 2010 slo politiet ned 
på en homsesauna etter at en tidligere 
ansatt anmeldte eieren for å ha tvunget 
han til å selge sex der. Flere medier 
begynte å omtale stedet som et hom-
sebordell. NRK publiserte en sak med 
«HIV» skrevet med store, skremmende 
bokstaver i overskriften (23.4.10). Ber-
gens Tidende (9. februar 2011) refererte 
også til at et av vitnene i saken beskyldte 
helsemyndighetene i Bergen for sjikan-
ering av homofile etter at de kom med 
beskrivelser som «smitteinferno over 
Langfjella»

Sosialantropolog Hans Wiggo  
Kristiansen, som har skrevet om homo-
seksuelle frirom i Norge i historisk pers-
pektiv, kritiserer måten man omtalte ho-
moseksuelle frirom på i saken og hevder 
at sexkjøpsloven kan brukes retorisk for å 
argumentere for stenging av steder som 
man ikke liker, og har uttalt at: 

«Det er sikkert mange som har gått der 
som ikke hadde noe med sexkjøp å gjøre, 
men som også ble stigmatisert av den 
type oppslag, hvor man omtaler hom-
sesaunaer og frirom for homofile som 
homsebordeller og bruker en type språk 
som gjør at det assosieres med sexkjøp. 
Så kan jeg vel tenke meg at det har vært 
personer, ja folk som har ønsket å stenge 
homsesaunaene og bli kvitt dem, også i 
Oslo og andre steder, og at de nå kanskje 
har fått litt ekstra krutt.»

K jønn – sex og 
penger  
Kjønnsmaktanalysen er en 

tradisjonell radikalfeministisk forståelse 
av sexbransjen. I tråd med denne 
forståelsen kalles salg av sex for prosti-
tusjon, det er kvinner som selger sex, og 
de gjør det først og fremst fordi kvinner 
er undertrykt av menn. Sexkjøp er en 
form for menns vold mot kvinner og har 
i denne analysen en undertrykkende, 
voldelig og utnyttende karakter. Sosiale 
analyser blir mindre viktig i denne 
forståelsen. Menn har solgt sex i ulike 
samfunn opp gjennom tidene. Felles 
for de fleste er behovet for penger og 
ønsket om å komme opp på den sosiale 
stigen. Praksisen til menn som selger sex, 
synligheten av det de gjør og hvordan de 
forstår seg selv, er formet av holdninger 
rundt seksualitet i samfunnet. Samtidig 
forhandler mannlige sexarbeidere om 
kjønnsrollene sine i måten de formidler 
seg selv på. Menn som selger sex har 
lenge vært et tema ingen vil ta i, og dette 
kan skyldes at gruppen ikke lar seg tolke 
inn i den tradisjonelle rammefortellingen 
om sexkjøp og -salg som handler om 
kvinner som utnyttes av menn. Saken 
i Bergen illustrerer dette siden mye av 
media var mer opptatt av hiv-smitte enn 
utnyttelsen som den mannlige sexarbei-
deren sa seg utsatt for. Svaret på denne 
utfordringen bør uansett ikke være at 
den radikalfeministiske kjønnsmakta-
nalysen overføres på menn som kjøper 
og selger sex.  
 
Bjørndahl skriver at økt fokus på menn 
som selger sex kan flytte fokuset på 
sexkjøp og sexsalg som vold mot kvinner, 
og over på økonomisk og sosial avmakt 
som årsak til at enkelte selger sex. Så 
lenge det finnes økonomiske forskjeller 
vil menn, kvinner og transpersoner selge 
sex. 

Jeg håper fokus på mannlig sexarbeid 
kan bidra til å flytte fokuset tilbake 
på sexbransjen som et sosialpolitisk 
fenomen.

MENN HAR SOLGT 
SEX I ULIKE SAM-
FUNN OPP GJEN-
NOM TIDENE

“

Denne artikkelen har tidligere vært på 
trykk i Filologen, desember 2016.
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Victorias vei  
     til legalisering

Timothy Szlachetko er en 41 år gammel 
polsk-australier som jobber i Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet i Oslo. 
Tidlig på 2000-tallet arbeidet han som 
byråkrat i delstaten Victoria, i Australia. 
Szlachetko var seniorrådgiver og drev 
med samordning av sosialpolitikk i «De-
partment of  Premier and Cabinet», noe 
som tilsvarer statsministerens kontor på 
delstatsnivå. Victoria trekkes ofte fram 
i debatten om sexarbeid som et eksem-
pel på en stat med en liberal lovgivning 
rundt sexarbeid.

– Sexarbeidere er så fraværende 
i den norske debatten, og jeg kan 
ikke huske at sexarbeiderne ble 
stakkarsliggjort i debatten i Victoria 
på samme måte som de blir i Norge, 
sier Timothy Szlachetko.

– Australia er en føderativ stat, og 
hver stat har egen delstatsregjering 
og delstatsparlament. Innenfor hver 
delstat er det lokale kommune- 
enheter som igjen er delt opp i 
mindre enheter. Hver stat har ulik 
politisk tilnærming til sexarbeid, 
og mens New South Wales har den 
mest liberale lovgivningen i tråd 
med New Zealands Prostitution Act, 
har nabostaten Victoria valgt en 
legaliseringsmodell som ligner på 
den tyske. 

Fra forbud til sikker-
het og skadereduksjon
Prostitusjon var forbudt på 1970-tallet, 
men bordeller kunne unngå forbudet 
gjennom å operere som massasje- 
studioer. Det var skiftende holdninger 
i befolkningen mot å gjøre bordellene/
massasjestudioene lovlige som arenaer 
for prostitusjon. I 1975 ble det innført 
regulering av massasjestudioer som 
også var kjent for å være bordeller. På 
1980-tallet startet en prosess i flere 
delstater der politikerne begynte å se på 
andre måter å regulere sexarbeid på.

– Dette fulgte etter endrede hold-
ninger i befolkningen hvor flere og 
flere inntok et pragmatisk syn på 
sexbransjen, forteller Szlachetko.

– Det ble stadig vanligere å tenke 
at sexarbeid er noe som foregår 
uansett, og at det beste er å regulere 
det på en måte som ivaretar sexar-
beidernes helse og sikkerhet. Man 
mente også at den gamle politikken 
med kriminalisering ikke fungerte 
og at den ikke lot seg forene med 
skadereduksjon.

Szlachetko forteller at det den gangen 
var en arbeiderpartiregjering i delstaten. 
Den satte ned et utvalg i 1984 som endte 
opp med å anbefale avkriminalisering og 
regulering av sexarbeid.

– Jeg vet ikke hvordan hivepidemien 
spilte inn på holdningene til skader-
eduksjon og sexarbeid, men man 
ønsket i hvert fall å gi sexarbeidere 
tilgang til kondomer og helsetjenest-
er uten å straffe dem. I tillegg ønsket 
man å redusere sexarbeid på gata, 
fremfor bordeller.

Ifølge Szlachetko var forslaget altfor 
progressivt for parlamentet som ikke var 
klart for full skadereduksjon og legalisering. 
Lovforslaget ble derfor kraftig endret 
i parlamentet før det ble vedtatt som 
«Prostitution Regulation Act».

Kriminalitetsbekjempelse 
– Man var bekymret for kriminalitet 
og at det var mye mafia knyttet til 
bordelldrift. Resultatet av utvalgets 
anbefalinger ble at bordeller skulle 
reguleres som næringsvirksomhet.

Fra nå kunne man registrere seg som sex-
arbeider og selge sex innendørs, men det 
var fortsatt forbudt å selge sex utendørs. 
Det var heller ikke lov å opprette bordel-
ler i nærheten av kirker, barnehager og 
skoler.

I 1992 fikk man en ny delstatsregjering 
fra høyresiden, men Szlachetko husker at 
det var enighet på tvers av partigrensene 
om at skadereduksjon var veien å gå. 
Den nye regjeringen ville fortsette den 
liberale politikken.

– Justisministeren i delstaten satte 
ned et nytt utvalg som resulterte i 
en ny lovgivning kalt «Prostitution 
Control Act». I dag heter det «Sex 
Work Act». Sexsalg innendørs ble 
legalisert, mens det fremdeles var 
forbudt å selge sex fra gata, selv 
om utvalgene siden 80-tallet an-
befalte avkriminalisering. Det var 
heller ikke lov til å annonsere for 
tjenestene, ikke lov med alkohol på 
bordellet, det måtte være kondomer 
og glidemiddel tilgjengelig, og loven 
satte standard for renslighet av 
lokalene. Det er kommunene som 
har ansvaret for plan og regulering, 
og innendørs-sexsalget ble regulert 
som næringsvirksomhet under kom-
munal planregulering.

I tillegg til reguleringene var det forbudt 
å selge sex til personer som var under 18 
år, samt forbudt å kjøpe sex av personer 
under 18 år. Etter hvert ble loven også 
endret slik at det ble satt en grense på 
maks seks rom per bordell. Disse bestem-
melsene gjelder den dag i dag.

En kritikk som Victorias prostitusjons- 
lovgivning har møtt fra sexarbeidere, 
er at den krever at de tester seg jevnlig 
for seksuelt overførbare infeksjoner, og 
de må også framvise sertifikat. Dette 
kritiseres også av helsearbeidere og flere 
forskere, forteller Szlachetko, som håper 
tvangstestingen en dag forsvinner.

Det ble stadig vanligere å tenke at sexarbeid er noe som 
foregår uansett, og at det beste er å regulere det på en 
måte som ivaretar sexarbeidernes helse og sikkerhet.

VICTORIAS VEI TIL LEGALISERINGVICTORIAS VEI TIL LEGALISERING

Tekst: Andrés Lekanger

“sexarbeid er  
noe som foregår 
uansett”
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Tiltak for utemarkedet 
I perioden 2002–04 arbeidet Timothy 
Szlachetko med det han opplevde som et 
veldig spennende forslag når det gjaldt 
menn, kvinner og transpersoner som sol-
gte sex utendørs. Utendørsmarkedet var 
i St. Kilda, en forstad til Melbourne, som 
i over 150 år har vært en hovedarena for 
sexarbeid. I nyere tid har også hippier og 
stoffbrukere befolket området, og nå er 
det et populært sted for trendy unge fra 
Melbourne og tilreisende turister.

– Området var kanskje på størrelse 
med Grünerløkka i Oslo med tanke 
på innbyggere, forteller Szlachetko.

– Det er et vakkert strøk med fine 
strender, men det var også belastet 
med narkotikasalg og mange hospit-
ser. Utover det var det mange barer, 
og det var et «raddis»- område. 
Kjøpte du deg hus der, måtte du 
regne med at noen hadde sex i hagen 
din innimellom. I dag er det blitt 
mer og mer gentrifisert.

Mot slutten av 1990-tallet fikk Victoria 
en progressiv arbeiderpartiregjering som 
nedsatte et utvalg for å vurdere sexsalget.

–Justisministeren sa eksplisitt at 
utvalget ikke skulle vurdere sex-
salg ut fra moralske standpunkter. 
Mandatgruppa besto av innbyggere, 
næringslivsrepresentanter, gatesex-
arbeidere, velferdsorganisasjoner 
og representanter fra to kommuner, 
samt representanter for delstatsmy-
ndighetene og politiet.

I 2002 kom et forslag basert på utvalgets 
anbefalinger: «The Attorney General’s 
Street Prostitution Advisory Group». 
Szlachetko betegner forslaget som et 
radikalt.

– Vi var veldig stolte over lovfors-
laget. Det var et forsøk på å imøte-
komme behovene til innbyggerne, 
samtidig som man prøvde å ivareta 
behovene til sexselgerne. Spesielt 
transpersoner var veldig utsatt for 

vold, og i samme periode opplevde 
Victoria flere drap på sexarbeidere 
som arbeidet utendørs. Vi hadde 
derfor en følelse av at dette var noe 
vi måtte gjøre noe med. Forslaget 
gikk inn for å bygge ut lokaler det 
kunne selges sex fra, «safe-houses», 
litt som sprøyterom, men for sex-
salg. Her skulle det være rom med 
senger, telefon, kondomer, toalett og 
dusj. Det skulle også være person-
ale der som sexarbeiderne kunne 
snakke med, og som kunne opplyse 
om seksuell helse og andre ting.

Justisministeren fremmet forslaget for 
regjeringen, men plutselig kom det støy 
fra mer konservativt orienterte politikere, 
og noen i partiets kvinnegruppe kriti-
serte utvalget for å ha brutt sitt mandat. 

De hevdet at utvalget tok et moralsk 
standpunkt ved å mene at sexsalg var en 
del av virkeligheten og at skadereduksjon 
var veien å gå. Kritikerne mente også at 
utvalget tok for lett på skadevirkningene 
av å selge sex.

– Utvalget hadde levert sitt forslag.  
Justisministeren hadde fremmet et  
lovforslag som også var forankret i  
regjeringen, sier Szlachetko oppgitt.

– Det skulle implementeres, men det 
endte med at det ble lagt i en skuff.
Statsministeren i delstaten lovet å ta 
opp igjen forslaget, men det skjedde 
aldri, og i dag er det like kriminelt å 
selge sex utendørs som det alltid har 
vært.

– Jeg kan tenke meg at siden bolig-
prisene har steget sterkt, så er inn-
byggere veldig på at politiet skal jage 

sexarbeiderne. Etter legaliseringen 
av innendørsmarkedet har jo ikke 
sexsalget gått ned, men antagelig 
opp, og det er mer spredt rundt i del-
staten. Det er nok ikke en kommune 
der du ikke har et bordell. 

– Vi som arbeidet med forslaget var 
helt knust når det endte opp i en 
skuff. Vi følte jo det var blitt gjort 
veldig grundig forarbeid med tanke 
på alle utvalgene. Alt var på plass og 
vi skulle bare gjennomføre det, men 
kanskje delstatsministeren fryktet at 
han ville miste støtte i sitt eget parti 
i parlamentet?

Selv om stemningen lå til rette for å 
regulere sexbransjen på en mer progres-
siv måte, tenker Szlachetko at siden dette 
ikke angår så veldig mange, er det samti-
dig lett å skyve bort problemstillingen.

– Det kan også ha vært feil strategi at 
man helt fra starten av gikk inn for å 
skille innendørs sexsalg fra utendørs 
sexsalg. Men jeg tror at man kom-
mer til å regulere utendørs sexsalg 
etter hvert. Man har kommet langt 
med en lovreform i retning av bedre 
regulering og mer skadereduksjon 
og forebygging. Da er det naturlig 
at regulering av utendørs sexsalg 
vil komme tilbake på dagsorden før 
eller senere. 

Sexarbeidere må med
En stor forskjell mellom den norske og 
den australske debatten om sexarbeid er 
at sexarbeiderne deltar aktivt i det aus-
tralske ordskiftet, ifølge Szlachetko.

- Det har slått meg at sexarbeidere er 
fraværende i den norske debatten.  
I Victoria organiserte sexarbeiderne  
seg tidlig. De må selv svare på om de  
opplevde at de ble hørt, men de 
var alltid med i høringsutvalg og i 
media. De lagde også et eget politisk 
parti i ettertid. I Australia har ska-
dereduksjon og autonomi hele veien 
vært viktige prinsipper i debatten.

VICTORIAS VEI TIL LEGALISERINGVICTORIAS VEI TIL LEGALISERING

“Kjøpte du deg hus 
der måtte du regne 
med at noen hadde 
sex i hagen din  
innimellom”
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Det sier seg selv at chemsex er en 
nokså ekstrem aktivitet, og derfor blir 

den ofte omtalt som en farlig trend.

I løpet av det siste tiåret 
har begrepet chemsex vokst 
fram i skeive miljøer. Mange 
beskriver det som den ulti-
mate seksuelle opplevelsen, 
men den kommer også med 
flere baksider.

– Fra midten av 90-tallet til begynnelsen av 
00-tallet var det et veldig aktivt, markant klubb- 
og utemiljø hvor det var mye dopbruk blant 
skeive. Så falt det litt bort, og folk trakk seg inn 
på nach og hjemmefester,  forteller Reidar 
Engesbak.

Han er mangeårig LHBT-journalist for 
BLIKK, og har selv vært en del av det 
miljøet han beskriver.

– Og så kom sexen.

Det nye millenniet så framveksten av be-
grepet chemsex hvor man enkelt fortalt 
doper seg og har sex. For mange er dette 
den ultimate måten å få seksuell nytelse 
på. For noen faktisk den eneste. Arenaen 
er som regel såkalte chemsex-fester, 
og vanligvis er det snakk om inntak av 
GHB, Mefedron, Ketamin og Metamfe-
tamin – gjerne i en miks. Med chemsex 
har også begrepet slamming oppstått, 
som er et annet ord for å skyte dop med 
nål. Det sier seg selv at chemsex er en 
nokså ekstrem aktivitet, og derfor blir 
den ofte omtalt som en farlig trend.

– Men sånne begreper er ikke jeg så glad i, sier 
Engesbak. – For det første er det en veldig liten 
gruppe som holder på med dette i Norge, og de 
holder seg for seg selv. De er ikke så synlige på 
byen, og det er vanskelig å drive oppsøkende 
virksomhet. Som regel må man bli invitert inn 

av noen som allerede er en del av et slik miljø, og 
når man er innenfor og kjenner kodene, kan man 
lettere finne likesinnede på for eksempel Grindr 
eller andre apper og nettsteder.

Om det er farlig eller ikke, kommer helt 
an på utgangspunktet til den enkelte, og 
det farligste av alt er faktisk selvskam, 
mener Engesbak.

– Jeg tenker at det ikke bare er chemsexen og 
dopbruken i seg selv som er problemet, men at det 
er en rekke faktorer som spiller inn. Det kan være 
snakk om alt fra dårlig selvbilde til dårlig miljø 
og dårlige forutsetninger,  sier han.

Han forteller at gruppen som driver med 
chemsex grovt sett kan deles inn i to 
kategorier: De som fikser livet sitt, og de 
som ikke gjør det.

– Den første kategorien er de som gjør det av og 
til, som klarer å gå på jobb på mandag, og som 
lett kan hoppe av og på, sier han. – Den andre 
kategorien er de som ikke klarer akkurat det, 
mennesker som kanskje sliter med psyken og med 
å holde på fast arbeid og bosted.

Sistnevnte gruppe har mye større risiko 
for at chemsexen skal bli en del av en 
avhengighet, og en måte å unnslippe et 
ellers kjipt liv.

– Det er mye skam og stigma knyttet til bruk 
av dop. Så hvis du samler en gruppe menn som 
har sex med menn som gjør dette i hemmelighet, 
og de kanskje ikke har noen annen relasjon til 
hverandre utenfor dette, så skaper ikke det noen 
grobunn for et sunt sexliv eller et sunt selvbilde. 
Man ser ned på hverandre og ned på seg selv, og 
da blir det lettere å ta mer dop. 
 

Ume�elig kåt
«Karl» tilhører den første gruppen.  
Han forteller at han i løpet av livet har 
eksperimentert med forskjellige rus-
midler, og for et års tid siden begynte 
han og kjæresten å eksperimentere med 
dop i kombinasjon med sex.

– Det begynte vel med at vi tok det i festsam-
menheng, og så hadde vi sex etterpå og fant ut at 
det var ålreit, forteller han.

– Men det er ikke noe vi gjør hele tiden, og vi har 
sex uten å bruke noe også. Men vi utforsker en 
del, og prøver å se hvilket rusmiddel som passer 
til hvilken rolle.

Karl forteller at han og typen har et 
bevisst forhold til at chemsex ikke skal 
bli normalen, og han er ikke noe beky-
mret for at det skal føre til noen form for 
avhengighet.

– For vår del stopper det av seg selv. Speed, for 
eksempel, orker man ikke å ta veldig ofte, for man er 
sliten i to-tre dager etterpå, sier han. 

Derfor blir det bare om lag annenhver 
måned at paret kombinerer rusmidler og 
sex, og de gjør det rett og slett for å piffe 
opp. 

– Når man tar amfetamin, blir man nesten 
umettelig kåt, sier ”Karl”, og understreker 
at det er lettere å slippe seg løs gjennom 
chemsex. Han skjønner derfor at folk 
bruker chemsex for å realisere fantasier.

– Å ha gruppesex eller å ha sex med kjæresten 
og en tredje part er fantasier mange har, og 
rusmidler gjør det definitivt enklere å gjennomføre 
dem. Uten kan det ofte bli litt kleint og man ikke 
klarer å slippe seg løs i like stor grad.

SEX, DRUGS 
AND PARTIES

SEX, DRUGS AND PARTIES

Tekst: Hanne Bernhardsen Nordvåg
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Karl påpeker at baksiden ved å kombi-
nere dop og sex er at rusen kan gjøre at 
man kan bli mindre bevisst med tanke 
på eventuell smitte, noe som er spesielt 
viktig om man deltar på chemsex-fester, 
hvor partnerne kan være tilfeldige. Han 
sier at han og kjæresten aldri har deltatt 
på slike fester, men de vet at miljøet er 
åpent for hivpositive.

Engesbak bekrefter dette og sier at ifølge 
klinikken Dean Street i London, som har 
kontakt med mange i chemsex- 
miljøet, så er det en tendens at hivsmit-
tede faktisk tar mer dop etter at de 
har blitt diagnostisert.

– Det sier noe om hvor stigmatisert hiv fort-
satt er, sier han. – Og siden man opplever 
at folk vil velge deg bort, så blir det lettere å 
trekkes til en gruppe som bare gir faen.

Chemsexturisme
I og med at miljøet i Norge er nokså lite, 
begir mange av de spesielt interesserte 
seg ut på chemsex-turisme. De reiser til 
London, Berlin, Barcelona eller andre 
byer, hvor miljøet er større.

Ifølge daglig leder for Helseutvalget, 
Rolf  Angeltvedt, blir 20 prosent av menn 
som har sex med menn og som blir 
diagnostisert med hiv, smittet i utlandet. 
Han sier det er uklart om dette er knyttet 
til chemsex-fester, men forteller at det er 
økt smitterisiko ved festene både fordi 
den sikre sexen ikke nødvendigvis er en 
prioritet lenger, og fordi det er en del 
som deler sprøyter.

– I Berlin, hvor det kan foregå opp til 50 chem-
sex-fester i uka, har de ved en rusforebyggingsk-
linikk satt i gang med skademinimeringstiltak. 
De skjønner at de ikke nødvendigvis kan få folk 
til å slutte med chemsexen, men da vil de i det 
minste lære dem å bruke sprøytene riktig og ikke 
dele, sier han.

I tillegg til risikoen chemsex fører med 
seg for hiv og andre seksuelt overførbare 
infeksjoner, er Angeltvedt bekymret for 
hvilke risikoer man løper med tanke 

på sin psykiske helse. Han sier at man i 
chemsex-miljøet ikke er så flinke til å ta 
vare på hverandre.

– Er du med på leken får du tåle steken, er 
mentaliteten som råder, forteller han. 

Mange overgrep blir bortforklart med at det var 
”in the heat of  the moment”. ”Jeg hørte du sa 
nei, men trodde du sa ja.” Mange blir slått ut av 
dopet, våkner og aner ikke hva som har skjedd i 
mellomtiden. Dette fører til mange depresjoner og 
dårlig psykisk helse.

Ingen pekefingre
Det er mange meninger ute og går 
om chemsex, men det er vanskelig å si 
noe konkret om hvilken sammenheng 
chemsex har med både fysisk og psykisk 
helse, fordi det ikke har vært gjennomført 
noen studier på området i Norge. Hittil 
har man kun hatt data fra utlandet, men 
dette er noe Olafiaklinikken har tenkt å 
gjøre noe med.

I disse dager er de i ferd med å sette i 
gang en undersøkelse om rusmidler 
og sex blant Olafiaklinikkens brukere. 
Overlege Åse Haugstvedt forteller at 
de gjør dette på bakgrunn av at en del 
av de som har benyttet seg av tilbudet 
deres har fortalt om erfaringer med 
chemsex. De ønsker å kartlegge områ-
det for å se om det kan ha noe for seg 
å ha et tilbud rettet direkte mot denne 
gruppen, en gruppe som faller mellom 
to stoler hva angår rusomsorg og annet 
helsetilbud.

– Vi ønsker i første omgang å finne ut mest 
mulig om forekomsten, omfanget, sammenheng 
med andre helseplager og hvilke stoffer som 
brukes. Vi vil se på hvilke bivirkninger de har, 

hvordan de fungerer sammen med andre stoffer 
og hvor farlige de er,  sier hun. 

– Og så må vi spørre videre om hva vi eventuelt 
kan hjelpe med. Ønsker de noen form for hjelp 
eller støtte? Kan vi gjøre noe for dem?

Haugstvedt understreker at det siste de 
ønsker er å være moraliserende.

– Det er ingen vits, da støter vi dem bare fra oss. 
Jeg tror mange allerede har vært hos oss uten å 
tørre å si at de har prøvd chemsex fordi de er 
redd for å få en pekefinger, så det funker ikke. Vi 
trenger å få best mulig kunnskap om chemsex. 
Det får vi blant annet ved at våre pasienter tør å 
være åpne overfor oss om sin bruk av chemsex.

Det handler om å gjøre tilværelsen så 
god og trygg som mulig for de som driv-
er med chemsex, noe Engesbak støtter 
Haugstvedt i. Han mener at det første 
bud for å ha trygg chemsex er å være 
åpen om det i det minste overfor legen 
sin eller et annet helsetilbud.

– Da har man allerede kommet forbi det å gå 
rundt og holde på en skammelig hemmelighet,  
sier han.

Han sier videre at hans inntrykk er at 
folk blir ikke dømt nord og ned når de 
er ærlige om hva de driver med – tvert 
imot, og det kan være en god ting å få 
erfare.

Videre tips for trygg chemsex er å 
sette seg godt inn i hva man driver med, 
hva man tar, hvordan man blander og 
ikke bør blande, samt å sette ramme for 
sitt eget bruk.

– Spis ordentlig og husk at alt har en ende, 
avslutter Engesbak.

Spis ordentlig og 
husk at alt har 

en ende

Er du med på  
leken får du tåle 

steken
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Reform–ressurssenter for menn har siden 2011  
tilbudt rådgivning til personer som kjøper sex.  
Selv om tilbudet har vært kjønnsnøytralt har likevel  
hovedgruppen av kjøperne vært menn som kjøper 
sex av kvinner. Nå ønsker vi å lage et eget  
tilbud for personer som kjøper sex av menn og  
transpersoner.
Av Kristine Bue

Reform–ressurssenter for menn er en politisk 
uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal 
inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillings- 
arbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpe- 
tilbud for menn, dokumenterer og formidler 
kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og 
er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. Et av 
lavterskeltilbudene vi har, retter seg direkte mot 
personer som kjøper sex.

KAST – KJØP AV SEKSUELLE 
TJENESTER 
Kast er et samtaletilbud for personer som har 
kjøpt sex og deres pårørende. Tilbudet omfatter 
rådgivning i våre lokaler eller per telefon. Hoved-
fokus for samtalen er skadereduksjon for brukeren 
i form av sexologisk og relasjonell rådgivning.

Kjøp av seksuelle tjenester er stigmatisert og 
skambelagt, og få er åpne om at de kjøper sex. 
Denne tausheten kan ofte undertrykke refleksjon 
rundt egen praksis. Derfor har vi sett behovet for 
å tilrettelegge for samtale om temaet på en ik-
ke-moraliserende måte, og på den måten bidra til 
økt bevissthet om kjøpernes egne følelser og risiko 
knyttet til sexkjøp.

Våre erfaringer er at de mennene som har beny-
ttet seg av tilbudet i stor grad ønsker å slutte å 
kjøpe seksuelle tjenester. Bakgrunnen for dette er 
ofte at sexkjøpet fører til samlivsproblemer, enten 
man har blitt fersket eller synes det er slitsomt å 

holde det skjult for partneren. Samlivsproblemer er  
dessuten ofte grunnen til at disse mennene begynte 
å kjøpe sex.

Gjennom prosjektet har Reform opparbeidet et  
unikt erfaringsmateriale om personer som kjøper 
sex. Hovedvekten av brukerne har imidlertid vært 

menn som kjøper sex av kvinner. Derfor ønsker vi å 
finne ut mer om andre grupper av sexkjøpere, med 
sikte på å lage et eget tilbud tilpasset disse kjøpernes 
behov.

FLERE MENN OG TRANSPERSONER 
SELGER SEX
Endringer i markedet de siste årene indikerer at flere 
menn og transpersoner selger sex. Nadheim melder 
at antall annonser på nettsider som Gay Romeo har 
gått fra rundt 20 stykker i 2010, til rundt 60 annonser 
i 2015. Det er dermed grunn til å tro at antall  
personer som kjøper sex av menn og transpersoner 
også er i økning.

Blant mennene som selger sex har kvinner i økende 
grad blitt en sentral kjøpergruppe, i tillegg til menn 
og par. Dette gjelder særlig på eskortesider som Re-

alescorte. Disse gruppene er spesielt interessante for-
di vi vet svært lite om dem. Samtidig ser vi at dette er 
grupper det kan være ekstra utfordrende å nå. 

Derfor ønsker vi i første omgang å gjennomføre en 
kartlegging av kunnskapen og erfaringene på feltet.
 

LITE FORSKNING OM KJØPERNE
Ser vi på forskning gjort på feltet, finner vi veldig 
få undersøkelser som sier noe om personene som 
kjøper sex av menn og transpersoner. Noen tall og 
indikasjoner kan trekkes fram, selv om det meste 
av erfaringene er hentet fra menn og transpersoner 
som selger sex, ikke fra kjøperne selv.

I en undersøkelse fra 2002 oppgav 13,1 prosent av 
norske menn og 0,3 prosent av norske kvinner at de 
har kjøpt sex en gang i livet. Om disse personene har 
kjøpt sex av kvinner, menn eller transpersoner ble 
det ikke spurt om.

En dansk surveyundersøkelse om sexkjøpserfaringer 
fra 2009 viser at 12 prosent av de homofile mennene, 
38 prosent av de bifile mennene, 15 prosent av de 
heterofile mennene og én prosent av de heterofile 
kvinnene i undersøkelsen svarte at de hadde kjøpt 
sex . Men heller ikke denne undersøkelsen sa noe 
om hvem informantene hadde kjøpt sex av.

Informantene i en norsk feltbeskrivelse fra 2010 om 
gutter, menn og transpersoner som selger sex, viser 
at kundene informantene selger sex til er kvinner, 
menn og par med homofil, bifil og heterofil orien-
tering. Mennene i studien beskrev den vanligste 
kunden som en bifil mann over 35 år som enten 
er singel eller lever i et heterofilt parforhold og har 
god økonomi. Den største arenaen for kontakteta-
blering mellom mannlige sexselgere og kundene er 
internett. Andre arenaer er utesteder, treffsteder for 
homofile, rusmiljøer og saunaer.

0,3%EN USYNLIG  
KJØPERGRUPPE
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Transpersonene i studien opererte i større grad på 
de tradisjonelle kvinnelige prostitusjonsarenaene 
som gata, massasjeinstitutter samt eskorte- og 
prostitusjonsnettsider. De fleste transpersonene 
som operer på det norske prostitusjonsmarkedet 
er i følge Pro-senteret utenlandske og antas i hov-
edsak å selge til heterofile menn og par på lik linje 
med kvinner som selger sex.

HELSEFREMMENDE ARBEID
Ut fra den foreliggende forskningen er det grunn-
lag for å tro at personer som kjøper sex av menn 
og transpersoner er en gruppe med særskilte 
helseutfordringer. En av studiene viser at mange 

menn som selger sex har opplevd press fra kundene 
om ikke å bruke kondom. Dette er bekymrings-
fullt da det kan føre til økt risiko for HIV-smitte og  
andre seksuelt overførbare infeksjoner. 

Andre studier viser at menn som kjøper sex av 
menn og transpersoner ikke nødvendigvis oppsøk-
er helsetjenester rettet mot homofile eller bifile 
menn, ettersom mange identifiserer seg som het-
erofile. Det finnes ingen særskilte helsetiltak retten 
mot disse gruppene i dag.

BEHOV FOR SAMTALETILBUD
Feltbeskrivelsen fra 2010 om gutter, menn og 
transpersoner som selger sex viser videre at noen 
av kundene ikke bare var ute etter å kjøpe sex, 
men i tillegg «hadde et behov for å snakke». Dette 
gjaldt spesielt bifile menn og kvinner.

For de bifile mennene dreide samtalene seg oftest 
om kundenes seksuelle orientering og problemer 
knyttet til seksuell identitet, mens det for kvinnene 
dreide seg mer om å kjøpe en tjeneste der sosiale 

aktiviteter som middag og vin inngikk i tillegg til 
sexen. Dette indikerer at det er et behov for et 
eget samtale- og veiledningstilbud rettet mot disse 
gruppene av sexkjøpere, som inkluderer informas-
jon om smitterisiko og tilgjengelige helsetjenester. 
Denne tjenesten bør i tillegg tilby mulighet for å 
reflektere over egen praksis og seksualitet.

ØNSKER INNSPILL
Siden det finnes lite samlet kunnskap og forskning 
om målgruppen, ønsker Reform i første omgang 
å gjennomføre en kartlegging av erfaringer og 
kunnskap om personer som kjøper sex av menn 
og transpersoner. I den forbindelse ønsker vi der-
for innspill fra organisasjoner og enkeltpersoner 
i utarbeidelsen av prosjektet. Dette er viktig for 
å kunne lage et best mulig tilbud som treffer de 
som ønsker å benytte seg av en slik samtale- og 
informasjonstjeneste. Innspill kan være alt fra er-
faringer i felten, tips til gode markedsføringsstrate-
gier, temaer for samtalene eller lignende.

Det er viktig å understreke at dette er et prosjekt 
i utarbeidelse og at gjennomføringen av prosjektet 
vil avhenge av innvilget prosjektstøtte.

Ta kontakt med prosjektleder Kristine Bue på  
tlf.: 476 52 519, eller epost kris@reform.no
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Marit Olin Pettersen har de siste årene 
engasjert seg i kvinnene fra nordøst i 
Thailand, Isan, og deres kår som økono-
misk ansvarlig for familien. Det har blant 
annet resultert organisasjonen Together 
for a better life, hvor formålet er å bedre 
livet til thailandske kvinner som inngår 
ekteskap med vestlige menn gjennom å 
sikre begge partene kvalifisert kunnskap 
og kompetanse om hva ekteskapet kan 
innebære. 

– Jeg har reist mye og fattet interessen 
for thailandske kvinner i intern migras-
jon etter at jeg leste en bok om en jente 
på 13 år som var fra Ubon Ratchathani 
og jobbet på bordell i Bangkok. Ubon 
Ratchathani ligger i Isan nordøst i 
Thailand. Boken gjorde sterkt inntrykk 
på meg, og jeg ønsket å få vite mer om 
situasjonen til kvinnene i denne delen 
av landet. Og mye kan spores tilbake til 
Vietnamkrigen da Thailand var rekreas-
jonssted for amerikanske soldater. 

Marit (vi er på fornavn) avviser at 
formålet er å redde jentene fra et liv i 
sexarbeid. 

– Nei, det var kvinnenes situasjon jeg 
ønsket å stifte nærmere kjennskap til. 
Isan-området huser 28 millioner men-
nesker og hører til de fattigste delene av 
Thailand, i stor grad oversett av thai-
landske myndigheter. De fleste er fattige 
bønder som livnærer seg på jordbruk, 
folk har liten eller ingen skolegang, og 
det er her de fleste av kvinnene som 
jobber i den thailandske sexindustrien 
kommer ifra. Det er også herfra migras-
jon til Norge eller andre land i verden, 
er størst.  

– Thailendere er veldig hyggelige folk, 
men samtidig veldig, veldig vanskelig å 
komme inn på, så derfor bestemte jeg 
meg for å jobbe i bar. Kan du tenke 
deg, lesbe på 60 år som jobber i bar, sier 
Marit, og ler. 

– I 17 måneder jobbet jeg 80 prosent 
som barjente, jeg gikk helt opp i det og 
klarte hverken å snakke eller engasjere 
meg i andre ting i løpet av den perioden. 
Det var tøft og slitsomt å jobbe slik hele 

kvelden og til langt på natt, og man 
kommer ganske tett inn på hverandre 
når klokken runder to om natten. Da 
kommer tårene. Vi som jobbet der kom-
muniserte litt på thai og litt på engelsk. 
Det skapte ikke grunnlag for de dype 
samtalene, men var nok til at vi forsto 
hverandre. Dessuten innførte jeg klem-
mekultur – det kommer mye godt ut av 
en god klem når det røyner på energien.  

– I løpet av den tiden jeg jobbet der fikk 
jeg utrolig respekt for disse kvinnene og 
den styrken de har. De blir ikke så pent 
behandlet av alle bareierne og omgiv-
elsene, og livet i en så marginalisert 
posisjon gjør heller ikke nødvendigvis 
folk snille med hverandre alltid, så jeg 
ble opptatt av å gi dem stolthet i det 
arbeidet de gjør. 

– Tenk deg, de jobber hele natten og 
forsørger hele familien i hjembygda med 
arbeidet sitt. Thailandske myndigheter 
skrøt av at det var blitt etablert en rekke 
arbeidsplasser i Isan-området takket 
være den nye boomen med husbygging 
som gir både bygningsarbeidere og 
møbelsnekkere arbeid. Men det er da 
f… ikke myndighetene som har bidratt 
til det; det er takket være disse kvinnene 
som jobber på barer, reiser ut og gifter 
seg med faranger, og investerer i hus på 
hjemplassen. Det dem som skal ha æren 
for de nye arbeidsplassene. 

– Mange av disse kvinnene jobber for å 
forsørge familien som ikke nødvendigvis 
handler om å skaffe brød på bordet, men 
kanskje en bror som trenger ny moped 
eller familien som har spillegjeld som 
de trenger hjelp til å håndtere. Det kan 
være tanter og onkler som skal hjelpes.  

– Gambling er utbredt, og det er mange 
som sliter med stor spillegjeld, og det 
gjelder også mange av kvinnene som 
jobber i Pattaya. De gambler og låner 
penger av mafiaen, og det gjør dem 
utsatt for vold og drap om de ikke kan 
betale tilbake. 

– Mafiaen er ikke nådig, og det er 
mange kvinner som har blitt funnet med 
stein rundt beina på stranden, til skrekk 

Marit Olin Pettersen ville bli nærmere kjent med 
kvinnene fra Isan som jobber i Pattaya og 

startet derfor selv som barjente.  
Tekst: Astrid Renland 
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Mange av disse kvinnene 
jobber for å forsørge 

familien“
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og advarsel for andre låntagere. 

Turismen i Thailand er på hell, 
og spesielt den typen turisme som 
innebærer fest- og morotur til Pattaya. 
Disse turistene reiser nå heller til 
Thailands billigere naboland Laos, 
Kambodsja og Burma. 

– Det betyr mange timers arbeid på 
bar uten å tjene så mange bath. Jeg 
har løpt etter menn og bedt dem 
komme på baren og ta seg en drink 
og kjøpe kvinnene en drink som er 
det de tjener penger på, forteller 
Marit. 

– Kvinnenes ansvar for familiens 
økonomi er vanskelig for oss å forstå, 
og jeg blir oppgitt når man snakker 
om at disse kvinnene skal ha andre 
valg. Alternativet er å sitte ved en 
symaskin og sy billige klær til vestlig 
industri, og det de tjener i måneden 
er mindre enn de kan ha på én kveld 
på baren

– Hele Isan er avhengig av disse 
kvinnenes arbeid og inntekt, og likevel 
ses de ned på. Men ser vi situasjon 
som helhet, er ikke valget som de har 
gjort vanskelig å skjønne, og jeg had-

de gjort det samme selv om jeg var i 
deres situasjon, sier Marit. 

Marit har også omsorg for disse 
kvinnenes potensielle kjærester og 
ektemenn. 

– Vi kan ikke stigmatisere gruppen 
med menn som reiser og redusere 
dem til gamle griser. Det er mange 
som drar til Thailand og lever ut et liv 
de aldri har gjort hjemme. De opplev-
er seg som attraktive for kvinner og 
føler at de møter kjærlighet.  

– For det første er det et forbasket tull 
at disse mennene reiser for å finne 
ungdommen. Thailandske kvinner 
ser ofte veldig yngre ut enn de er, og 
særlig de som jobber på disse barene 
som må holde seg fit og slanke. De 
fleste kvinnene er på alder med 
mennene. 

– Men det er et gap mellom partenes 
forventninger, og mens menn ser etter 
kjærlighet, ser kvinnene etter visum 
til Europa eller en annen region av 
verden. Noen ganger vet de ikke 
hvor landet de skal til ligger når de 
forteller om kjæreste og kommende 
ektemann, og de har liten kunnskap 

om hvilke forhold de kommer til. Det 
samme gjelder mennene, det er mange 
som ikke skjønner hva de inngår i 
av kulturelle forpliktelser, som blant 
annet kvinnens ansvar for familien. Jeg 
tror at om begge parter viste mer om 
hverandre, vil de være mer rustet for å 
møte hverdagen etter at ekteskapet er 
inngått, sier Marit. 

– Mange kvinner tror at disse 
mennene er rike og flyter i penger 
fordi de slår om seg mens de er på 
ferie, og i virkeligheten lever de kanskje 
på en ikke særlig lukrativ uførepensjon 
hjemme i Norge. Motstridende for-
ventinger kan være volds- og problem-
skapende. 

– De mennene jeg har snakket med 
prosjektet om er positive, og det er 
ikke bare nordmenn, men også menn 
fra blant annet Tyskland, Irland og de 
andre nordiske landene. Alle sier yess, 
yess og er helt enige om det er et viktig 
å jobbe for å heve kompetansenivået 
hos begge parter. 

Støtten får Marit også fra PIONs 
feltarbeidere som jobber med prob-
lematikk relatert til familiegjenforen-
ingsmigrasjon. Ikke minst er de opptatt 

av at thailandske kvinner skal være 
godt informert om hva de kommer 
til og hvilke rettigheter og plikter de 
har i Norge. 

Men Marit er ikke bare opptatt av 
migrasjonsprosessen. Som økonom 
bruker hun også tid på å gi kvinnene 
økonomiske tips.  

– Kvinnene sparer penger gjennom 
å kjøpe gull, og de pengene de 
setter på konto går ofte til moren. 
Jeg gir dem innputt på at de kan ha 
mer kontroll over økonomien for 
eksempel med å opprette bankkonto 
med penger til seg selv, utgifter og 
penger til mor. Om de setter av et 
månedlig beløp på den i stedet for 
å sende masse penger til familien 
hver måned, kan de når mor spør 
etter krisebidrag både ha midler til 
å håndtere det samtidig som de får 
mer kontroll over egen økonomi. 

Idet vi avslutter intervjuet kommer 
den danske forskeren Christian 
Groes innom, og han referer til egne 
studier i Mosambik der kvinnenes 
sexarbeid er sterkt relatert til deres 
ansvar for familiens økonomi. Vi 
tror at økonomien er styrt av menn, 
men det er den ikke. Mors rolle 
i døtrenes økonomiske ansvar er 
totalt underkommunisert. 

Intervjuet ender med at Marit 
Olin Pettersen og Christian Groes 
diskuterer seg imellom hvordan 
migrasjon gjør at kvinnene blir mer 
interessert i investeringer. 

– Når kvinnene migrerer, ser vi at 
de blir mer opptatt av å investere 
penger ved å kjøpe land enn da de 
var hjemme og jobbet for å hjelpe 
familien økonomisk, sier Christian 
Groes.

– Når det er penger i bildet, så 
handler det om økonomistyring, og 
jeg tenker det fordi jeg er økonom, 
men ikke alle gjør det. I Pattaya 
kjører alle kvinnene moped, men 
ingen har forsikring. Men når jeg 
formidler at de kan forsikre seg og 
at det nødvendigvis ikke er så dyrt, 
kjøper de forsikring og forsikrer 
både seg og barna. 

– Alle tror at det er menn som 
styrer økonomien, men se til de 28 
millionene som bor i  Isan. Uten 
kvinnene hadde ikke samfunnet ek-
sistert, avslutter Marit med nikkende 
samtykke fra Christian Groes. 

 

Er et informasjons- og kunnskaps-
senter for migrasjon og trans- 
nasjonale ekteskap 

Skal styrke kvinnelige migranter  
gjennom kunnskap 

Driver mottakssenter for kvinner i 
repatriering

Samarbeider med Sjømannskirken 

Samarbeider med norske, vestlige og 
thailandske organisasjoner

TOGETHER FOR A BETTER LIFE

Mafiaen er ikke nådig, og det 
er mange kvinner som har blitt 

funnet med stein rundt beina på 
stranden, til skrekk og advarsel 

for andre låntagere

Alle tror at det er menn som 
styrer økonomien, men se til de 
28 millionene som bor i Isan. 
Uten kvinnene hadde ikke 
samfunnet eksistert
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JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, påpeker at fok-
uset bør være på å forbedre levekårene for sexarbeidere. 
Det er det vanskelig å si seg uenige i, fokuset bør være på 
sexarbeiderne og forholdene de lever under. 

LOVENS KONSEKVENSER
Sexkjøpsloven alene er ikke skyld i dårlige de forhold-
ene mange mennesker som selger sex lever under. Men  
sexarbeidere opplever dessverre at forbud mot kjøp av sex 
har forverret deres hverdag. 

Sexarbeiderne oppfatter at politiet benytter dem for 
å komme til kjøperne. Det er selgersiden som er den  
synlige parten i transaksjonen, men det er likevel en høyst 
problematisk praksis, da det er lovlig å selge sex. Politiet 
går dermed via en lovlig virksomhet for å straffe ulovlig 
virksomhet. 

Dette har igjen ført til at sexarbeiderne 
ikke melder om det har blitt begått 
voldelige handlinger eller ran mot 
dem. De har til og med opplevd at 
volden har blitt grovere siden det 
nå er kjent at de ikke kommer til 
å melde seg. De jobber alene og 
besøker kundene på deres arena, 
noe som skaper større sårbarhet for 
vold. Samtidig som at terskelen for å  
anmelde har blitt veldig mye høyere. 
Alt i frykt for å miste sin kundebase. 
I tillegg til dette mener flere sex- 
arbeidere at de blir utsatt for 
mer hets fra folk enn tidligere. 
Dette viser at om sexkjøpsloven 
er til eller ikke, har noe å si for de det 
gjelder, nemlig sexarbeiderne selv. 

FRIVILLIGHET
JURK problematiserer hvordan man 
kontrollerer frivillighet. Det er, som 
de sier selv, nesten umulig å kontroll- 
ere om noen selger sex frivillig eller 
ikke. De som sier at de gjør det  
frivillig kan selvfølgelig stå under press 
fra halliker og bordelleiere, og dette 
er problematisk og svært alvorlig.  

Det som imidlertid er viktig å merke seg er at hallik-
virksomhet og det å presse noen til å selge sex allerede 
er ulovlig i henhold til straffeloven, uavhengig av sexk-
jøpsloven i seg selv. Dersom politiet ikke klarer å hånd-
heve disse lovene, vil ikke en ekstra lov om sexkjøp gjøre 
stort fra eller til for de som er under tvang eller utsatt for 
menneskehandel.
 

SYMBOLLOV
Videre sier JURK at sexkjøpsloven er en symbollov. Den 
skal gi uttrykk for holdninger i det norske samfunn og 
peke på de negative konsekvensene. Men loven sier kun 
at å kjøpe er ulovlig, selge er derimot lovlig. Å selge sex 
er noe den norske stat i henhold til loven anerkjenner 
som lovlig. Dermed er dette litt lovlig og litt ulovlig. På 
papiret kan det hende det ser greit ut, men i realitet-
en gjør det hverdagen komplisert. Skattemyndighetene 
kan kreve skatt av deg, men det legges ikke opp til at du 
kan registrere deg for å betale skatt, for kjøp av sex er jo 
ulovlig. Det finnes tilfeller der kvinner er blitt skjønns-
liknet i etterkant, noe som kan utgjøre en høy sum for 
den enkelte. 

Staten bør ta et standpunkt. Skal kjøp av sex være ulov-
lig, bør kanskje også salg av sex være det. På den måten 
ville vi hatt en klar regel og et klart uttrykk for hva staten 
mener er i henhold til moralen i samfunnet. Dette kan 
imidlertid gjøre livet vanskeligere for sexarbeiderne. 

Skal det derimot være litt lovlig, bør det kanskje være 
lovlig både å selge og kjøpe sex. Dette gjør det lettere for 
sexarbeiderne, og det gjør det samtidig kanskje lettere å 
kjøpe sex. Men enten man er for eller imot prostitusjon, 
burde man være for en klar regel.
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JURK har ta� til ordet for at  
man i stedet for å deba�ere  
legalstrategier, bør fokusere  
på sexarbeidernes levekår. 
 AV CHRISTIANE HELGAR
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Taust om 
MEnneskerettighetsbrudD

Amnestys internasjonale 
rådsmøte vedtok i  
august 2015 å lage en ny 
politikk som anbefaler 
stater å avkriminalisere 
sexarbeid for å sikre 
menneskerettighetene til 
sexarbeidere.

Amnesty Internationals nye vedtak fast-
slår at avkriminalisering av sexarbeid er 
et nødvendig tiltak for å sikre sexarbei-
deres menneskerettigheter. Bakgrunnen 
for vedtaket er rapportering om fire ulike 
kontrollregimer, deriblant Norge, og 26. 
mai ble rapporten lansert. 

Rapporten «The human cost of  ‘crushing’ 
the market, Criminalization of  sex work in 
Norway», bygger på intervju blant annet 
med sexarbeidere, ansatte i prostitusjon-
stiltak og PION, politiet, byråkrater og 
politikere. Det er intet flatterende bilde 
av norsk prostitusjonspolitikk som kom-
mer fram, for på tross av at det er kunder 
og tredjepart som er kriminalisert, viser 
rapporten at sexarbeidere er rettsløse, 
jaget og føler seg kriminalisert.

Amnestys vedtak om avkriminalisering 
har vakt oppsikt, mens den forventede 
debatten rundt rapporten om levekår for 
sexarbeidere i Norge har uteblitt. Det 
stiller Patricia Kaatee, politisk rådgiv-
er i Amnesty International Norge, seg 
undrende til dette. 

Vi forventet oss mer debatt rundt Am-
nestys rapport om levekår for sexarbei-
dere i Norge da den kom i mai, særlig et-
ter den oppmerksomheten som Amnestys 
policy om sexarbeidernes rettigheter fikk i 
august i fjor. Sexarbeidere er en marginal-
isert og utsatt gruppe verden over, og det 

manglende fokuset på deres mennesker-
ettigheter er bekymringsfullt.  
Amnesty Internationals vedtak om 
avkriminalisering har fått bred støtte 
blant sexarbeiderorganisasjoner både 
nasjonalt og internasjonalt. PION har 
i mange år pekt på at den politiske til-
nærmingen gjør at sexarbeidere både er 
uten rettigheter og rettsbeskyttelse.

- Amnesty International fokuserer på mennesker-
ettighetene til samtykkende voksne mennesker som 
selger sex, fordi vi ser overalt i verden at dette er 
en gruppe mennesker som opplever mange ulike 
brudd på sine rettigheter. Fordi det dreier seg om 
en marginalisert gruppe er det de færreste som 
bryr seg om dette. Amnestys rapport dokumen-
terer at også sexarbeidere i Norge er utsatt for 
alvorlige brudd på sine menneskerettigheter som 
overgrep og vold, tvangsutkastelser, trakassering 
og diskriminering, sier Patricia Kaatee. 

Vedtaket 
Amnestys internasjonale rådsmøte 
(International Council Meeting - ICM), som 
er organisasjonens høyeste besluttende 
organ der representanter for Amnestys 
70 nasjonale avdelinger møtes, vedtok i 
august 2015 prinsippene til en policy for 
sexarbeidernes rettigheter. Informasjo-
nen i forkant av vedtaket ble hentet inn 
både internt og eksternt; det var viktig 
for Amnesty at standpunktet var så 
kunnskapsbasert som mulig.

Amnestys policy konkretiserer staters 
plikt til å respektere, beskytte og virkelig-
gjøre sexarbeideres menneskerettigheter, 
og er et resultat av en lang og grundig 
prosess der Amnesty har kartlagt levekår 
til sexarbeidere i utvalgte land og hatt 
konsultasjoner med FN, internasjonale 
organisasjoner som jobber med sexarbei-
dere og tidligere sexarbeidere, sexarbei-
dernes egne organisasjoner, organisas-
joner relatert til menneskerettigheter og 
forskningsinstitusjoner. I tillegg til dette 
har Amnesty gjennomført en intern 
konsultasjonsprosess der organisasjon-
ens støttespillere og medlemmer hatt 
mulighet til å uttrykke sine synspunkter 
gjennom to år med høringsprosess. I 
Norge ble det gjennomført møter for 
medlemmene i alle regioner der en 
policy for sexarbeidernes rettigheter ble 
diskutert. Tilbakemeldingene fra møtene 

ble tatt videre til styret. Det ble også 
avholdt et eget møte i Oslo der relevante 
samarbeidspartnere ble invitert til å 
komme med sine synspunkter.  

På det internasjonale rådsmøtet i Dublin 
i august 2015 var det stor enighet om 
at Amnesty skulle vedta en politikk som 
satte menneskerettigheter til sexarbei-
dere på agendaen. Det var imidlertid 
uenighet om hvorvidt Amnesty skulle 
fatte vedtak om avkriminalisering på 
prinsipielt grunnlag, eller åpne for å 
kunne vurdere avkriminalisering som 
nødvendig tiltak dersom Amnestys egen 
etterforskning tydelig dokumenterte 
at kriminalisering førte til brudd på 
sexarbeidernes rettigheter. Avstemningen 
på rådsmøtet viste et klart flertall for en 
generell avkriminalisering på prinsipielt 
grunnlag. 

Amnesty International Norge har ikke 
hatt noen problemer med å stille seg bak 
denne demokratiske beslutningen, som 
med all tydelighet viste at sikringen av 
sårbare gruppers menneskerettigheter er 
Amnestys aller største prioritet, forteller 
Patricia. 

Rådsmøtets prinsippvedtak, som blant 
annet var basert på Amnestys egen un-
dersøkelse av levekår for sexarbeidere i 
utvalgte land deriblant Norge, vakte stor 
oppsikt og diskusjon. Rapporten  «The 
human cost of  ‘crushing’ the market, Crimi-
nalization of  sex work in Norway», er basert 
på samtaler med 30 kvinner som selger 
sex, de fleste av dem cis (som betyr at 
man identifiserer seg med det biologiske 
kjønnet man er født og oppvokst med). 
Det er både menn og transpersoner som 
selger sex i Norge, men ifølge Patri-
cia har Amnesty ikke klart å komme i 
kontakt med noen fra disse gruppene av 
sexarbeidere.  

TEKST: KRISTIN SALOMONSEN

TAUST OM MENNESKERETTIGHETSBRUDD

«på tross av at det er 
kunder og tredjepart som  
er kriminalisert viser 
rapporten at sexarbeidere 
er rettsløse, jaget og føler 
seg kriminalisert»

«Politiet bruker alle  
ressurser på å ta kvinnene 
da det er den enkleste måten 
å bli kvitt problemet»
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Nordiske modell 
Den nordiske modellen, som er kjen-
netegnet av at salg av seksuelle tjenester 
er tillatt, mens kjøp av seksuelle tje-
nester og tilrettelegging av sexarbeid 
er kriminalisert, er både sterkt kritisert 
og bejublet verden over. Tilhengere av 
denne modellen hevder at det en femi-
nistisk tilnærming, og en lovbestemmelse 
som beskytter selgersiden. Rapporten 
underbygger ikke dette synet: «Politiet 
bruker alle ressurser på å ta kvinnene 
da det er den enkleste måten å bli kvitt 
problemet.», formidler for eksempel en 
advokat i rapporten.

Rapporten avdekker at sexarbeidere er 
både mål og middel i politiets arbeid og 
at lovhåndhevelsen krenker rettigheter 
og fratar selgerne rettsvern. Advokaten 
som er sitert i rapporten formidler at: 

«Politiet sender brev til utleiere. Jeg har 
sett flere slike saker. I realiteten mener de 
at hvis utleier ikke reagerer, og politiet 
avslører en handling av prostitusjon etter 
utleier har mottatt brevet, så vil utleier 
bli anmeldt. Utleier har dermed ikke noe 
annet valg enn hastig utkastelse.»

Det gjelder ikke bare bestemmelsene 
som regulerer prostitusjon, men andre 
lovverk som utlendingsloven. Sexarbei-
derne føler seg jaget og uten rettsvern, 
og i rapporten uttaler en sexarbeider at: 

«Hvis en kunde er voldelig må du takle situas-
jonen selv. Du ringer kun politiet hvis du tror du 
kommer til å dø. Ringer du politiet mister du 
alt.»

Ønsker debatt  
Amnesty undrer seg over at det ikke er 
blitt større debatt rundt en rapport som 
avdekker alvorlige svakheter ved en så-
pass anerkjent modell, spesielt blant land 
som har vurdert å innføre eller som nylig 
har innført kriminalisering av kjøp av 
seksuelle tjenester. Rapporten har tvert 
imot blitt møtt med øredøvende taushet 

om man ser bort ifra at en håndfull per-
soner som var blant de intervjuede, gikk 
hardt ut og hevdet at de var misbrukt av 
Amnesty. Det kommer vi tilbake til. 

-Vi hadde gjerne sett mer debatt rundt rapportens 
innhold, men denne har uteblitt. Det har imidler-
tid kommet flere politiske utspill i kjølvannet av 
rapporten, sier Patricia. 

- Blant annet har Unge Høyre, Unge Ven-
stre og FrpU foreslått å oppheve den såkalte 
hallikparagrafen som forbyr utleie av lokaler til 
sexarbeid, samt sexkjøpsloven. Dette har vakt 
debatt. De politiske ungdomsorganisasjonene 
har henvist til Amnestys rapport som fakta-
grunnlag for sine forslag, og de har helt klart 
argumentert med hensyn til menneskerettighetene 
til sexarbeidere. Vi håper rapporten kan føre til 
flere slike politiske initiativ som åpner for en 
faktabasert diskusjon om måten den nåværende 
kriminaliseringen av sexarbeid i Norge påvirker 
sexarbeidernes levekår. Etter vår mening forsterk-
er kriminaliseringen brudd på menneskerettigheter 
som sexarbeidere utsettes for, mens den i enkelte 
tilfeller også er med på å forårsake brudd på 
menneskerettigheter. Det er svært alvorlig, og i 
strid med den forpliktelsen som Norge har til å 
ivareta menneskerettighetene.

Meningsløs kritikk
Mye av kritikken mot Amnesty har 
nevnt legalisering og referert til forhold-
ene i Tyskland og Nederland. Å tolke 
Amnestys vedtak om å sikre mennesk-
erettigheter til mennesker som selger 
sex som full legalisering av sexarbeid, er 
feil. Amnesty har aldri fattet vedtak om 
å legalisere sexarbeid, kun å avkrimi-
nalisere. Amnesty jobber fortsatt med å 
bekjempe menneskehandel og utnyttelse 
til prostitusjon.

En del av den offentlige debatten rundt 
Amnestys vedtak og rapport har vært 
kritisk. Flere aktører har stilt opp i media 
for å uttale seg om sine egne stand-
punkter og om urettferdig fremstilling i 
rapporten. Kvinnefronten har uttalt at 
forfatterne av rapporten ikke har klart 
å ha et objektivt og nøytralt perspektiv 
og at kildematerialet er ensidig og tynt, 
forteller Patricia.

- Kvinnefronten har prøvd å dreie debatten 
i en annen retning. Fremfor å ville diskutere 
rapportens funn og anbefalinger har de prøvd 
å diskreditere etterforskningsmetodene Amnesty 
bruker. Vi svarer mer enn gjerne på Kvinne-
frontens kritikk, men når vi har gitt et ordentlig 
svar må det være mulig å gå videre i debatten, 
og la den dreie seg om hvordan sexarbeidernes 
rettigheter skal ivaretas. Det ser vi liten vilje til, 
sier Patricia Kaatee.

Det har også blitt påstått at Amnesty 
har begått faktafeil, og at Amnesty har 
fattet en konklusjon før de undersøkte 
hvordan forholdene var i Norge. Denne 
kritikken kommer fra både politiet og 

advokat Silje Stenvaag, som begge ble 
intervjuet til rapporten. Stenvaag mener 
at informasjon hun har gitt i intervjuet 
for å balansere bildet av prostitusjon 
(eller sexarbeid) har blitt filtrert bort for 
å passe til Amnestys ønskede konklusjon. 
Amnesty påpeker at Stenvaag har fått 
sitatsjekk og har fått muligheten til å 
foreslå endringer.

Politiet mener blant annet at de ble 
anklaget for å fortsatt tvangsutkaste 
sexarbeidere i 2014, under intervjuene 
til rapporten, fra leilighetene sine under 
påskudd av «Operasjon Husløs». Denne 
ble avsluttet i 2011, og politiet reagerer 
derfor på at den blir brukt som en grun-
npilar i rapporten. Amnesty på sin side 

har derimot kilder som bekrefter at dette 
fortsatt skjedde da rapporten ble skrevet, 
noe som også blir bekreftet i et intervju 
tidligere i år med Maritastiftelsen, der de 
beskriver tvangsutkastelser av nigerianske 
sexarbeidere (se Albertine juni 2016).  

Mildrid Mikkelsen i Rosa-prosjektet 
hevder at siden ikke alle de 30 sexarbei-
derne som er intervjuet, er sitert, har 
Amnesty valgt å utelate stemmene til de 
som har hatt en positiv opplevelse med 
politiet og som har uttrykt et ønske om 
å komme ut av prostitusjonen, forteller 
Patricia. 

Lovgivers ansvar 
I august presenterte Amnesty rapporten 
med sine tydelige anbefalinger for Justis- 

og beredskapsdepartementet, Politiet i 
Oslo og Likestillings- og diskriminering-
sombudet. Anbefalingene omhandler 
ikke bare en endring av straffelovens 
bestemmelser rundt sexarbeid, men også 
nødvendig endring av annen lovgivning, 
slik som utlendingloven, som blir brukt 
på en diskriminerende måte mot menne-
sker som selger sex.

Amnesty er ifølge Patricia tydelige på 
at det er flere aktører i bildet når det 
gjelder diskriminering og trakassering 
av sexarbeidere. Det er lett å fokusere 
på politiet, som er lovhåndhever med 
ansvar for gjennomføring av dagens 
lovverk, og som vurderes etter hvor gode 
eller dårlige de er til å følge opp de ulike 
lovene. Men også lovgiver har et stort 
og selvstendig ansvar. Ved å kriminal-
isere alle former for tilrettelegging av 
sexarbeid, inkludert kriminalisering av 
utleie av lokaler og andre tjenester som 
kan gi sexarbeidere en trygg og forutsig-
bar hverdag, har Stortinget sanksjonert 
lover som setter mange sexarbeidere i 
en ekstremt vanskelig situasjon. Denne 
lovgivningen gjør det også mulig for 
politiet å igangsette en prosess som ender 
med tvangsutkastelse uten forvarsel eller 
mulighet til å finne en alternativ bolig, 
noen ganger selv uten muligheten til å 
hente eiendelene sine. 

Denne loven er vedtatt av Stortinget og 
politiske partier, og med politiets hånd-
hevelse bidrar de alle til alvorlige brudd 
på menneskerettigheter. Ifølge Patricia 
er Amnesty bekymret over at kriminal-
isering fører til svært liten tillit mellom 
politiet og sexarbeidere. 

- Den strafferettslige forfølgelsen av sexarbeidere 
hindrer tillitt, og gjør at mennesker som selger 
sex helst ikke henvender seg til politiet, selv ikke 
når de trenger hjelp eller er blitt utsatt for vold, 
trakassering eller diskriminering. Politiet er mer 
fokusert på håndheving av straffeloven enn av å 
sikre nødvendig støtte, hjelp eller beskyttelse til 
sexarbeidere. Det er nettopp derfor avkriminal-
isering er et viktig tiltak i vedtaket til Amnesty: 

kriminalisering vil i seg selv gjøre sexarbeidere 
mer sårbare fordi meningsfull dialog og tillits-
fulle forhold til politiet blir vanskeliggjort.

- Etter Amnestys mening er avkriminalisering en 
forutsetning for etableringen av tillitsfull dialog 
mellom politi og sexarbeidere. Da vil det også 
være lettere for sexarbeidere å rapportere om 
utnyttelse, misbruk av mindreårige og menne-
skehandel; det som virkelig er de store, alvorlige 
bruddene på menneskerettigheter. Sex mellom 
samtykkende, voksne mennesker er ikke brudd 
på menneskerettigheter og burde heller ikke, etter 
Amnestys mening, kriminaliseres. Kriminaliser-
ing av sexarbeid fører bare til at samtykkende 
voksne mennesker som selger sex blir mer utsatt 
for vold, diskriminering og andre rettighetsbrudd, 
mens utnyttelse, tvang, og misbruk av min-
dreårige i prostitusjon blir vanskeligere å oppdage 
fordi det ikke er mulig å etablere en tillitsfull 
relasjon mellom sexarbeidere og politi.

«Et trygt politinærvær i gatene ville vært bra for 
meg. Ikke politi som følger etter deg eller kjører 
forbi, men politi som er der for din trygghet og 
for å tilby informasjon», forteller en ung 
kvinne til rapportens forfatter, Catherine 
Murphy.  Kvinnen hadde på intervjut-
idspunktet sluttet å selge sex og fortalte 
hvilken situasjon som ville ha økt sjansen 
for at hun anmeldte tvangen og utny-
ttelsen hun var utsatt for.  

«Et trygt politinærvær i 
gatene ville vært bra for 
meg. Ikke politi som følger 
etter deg eller kjører forbi, 
men politi som er der for 
din trygghet og for å tilby 
informasjon»

«Den strafferettslige forfølgelsen av sexarbeidere 
hindrer tillitt, og gjør at mennesker som selger sex helst 
ikke henvender seg til politiet...»

« Denne lovgivningen gjør 
det også mulig for politiet 
å igangsette en prosess  
som ender med tvangs- 
utkastelse uten forvarsel 
eller mulighet til å finne en 
alternativ bolig»

«Det har blitt påstått 
at Amnesty har begått 
faktafeil, og at Amnesty 
har fattet en konklusjon 
før de undersøkte hvordan 
forholdene var i Norge»

«Hvis en kunde er voldelig 
må du takle situasjonen 
selv. Du ringer kun politiet 
hvis du tror du kommer til 
 å dø. Ringer du politiet 
mister du alt»

«Etter vår mening forsterker 
kriminaliseringen brudd på 
menneskerettigheter som 
sexarbeidere utsettes for»

TAUST OM MENNESKERETTIGHETSBRUDDTAUST OM MENNESKERETTIGHETSBRUDD
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«Det opplyses at politiet i Christiania samlet 
sammen flokker av gatepiker og ekspederte utover, 
mange kom direkte fra landsfengselet for kvinner. 
Det var ingen lett arbeidsstokk å holde styr på, 
men de var flinke til å arbeide, og det påstås 
at arbeidet aldri har gått så muntert for seg på 
sprengstoff-fabrikken»

Håøya, en perle i Indre Oslofjord. Den 
ligger i naturskjønne omgivelser, med 
flotte turmuligheter, midt i fjorden.  
Herfra kan du se byene på fastlandet, 
mens du nyter stillheten og lyden av 
bølgene som slår inn i strandlinjen, 
fuglene som kvitrer i skogen og synet av 
geiter som løper fritt. Et ferieparadis for 
den som nyter somrene til det ytterste. 
Her kan du oppleve selve definisjonen på 
sommeridyll. Fantastisk, eller hva?  
Jeg kan fortelle deg at historisk sett 
representerer Håøya noe helt annet, noe 
veldig, veldig annerledes. Ja, faktisk noe 
som befinner seg helt i andre enden av 
skalaen til det man betegner som  
paradiset.

ÅRET 1916 
La oss spole tilbake til året 1916, hundre 
år tilbake i tid. Norsk Sprængstofindustri 
AS lever nå sin storhetstid. Etter- 
spørselen etter sprengstoff er enorm, 
og det er en viktig eksportvare for den 
norske økonomien. Norsk Sprængstof- 
industri AS bestemmer seg for å bygge 
opp en sprengstoff-fabrikk på Håøya. 
Her er det mulig å sette opp en bygnings- 
masse som er konstruert for å produsere 
mest mulig, uten store økonomiske tap. 
Det bygges mange, forholdsvis små hus 
med tykke murvegger, murvegger som 
tåler en eksplosjon eller flere. Hus med 
mange små glass i store vinduer, som lett 
kan erstattes når produksjonen slår feil. 
Ved å bygge mange mindre produksjons- 
lokaler mister man ikke så mye  
materialer, eller så mange produksjons- 
medarbeidere dersom ulykken skulle 
være ute.

Men hvem er det som arbeider der? 
Hvem er villig til å arbeide i et risikofylt 
yrke, hvor små feil fører til fatale  
ulykker? Hvem har små og stødige  
hender som egner seg godt til slikt  
arbeid? Jo, det er selvfølgelig kvinner. 
Kvinner har små, stødige hender, og 
kvinner trenger penger til å forsørge fam-

ilien når ektefellene er ute på det åpne 
havet, ofte i lange perioder av gangen. 
Men problemene oppstår når kvinnene 
ikke lenger vil risikere at barna må vokse 
opp uten en mor, og mennene ikke vil 
risikere å miste de dem verd- 
setter mest. Norsk Sprængstofindustri AS 
må tenke i nye baner. Hvem kan arbeide 
på fabrikken nå? Hvordan skal de øke 
produksjonen av en svært etterspurt vare, 
samtidig som de holder utgiftene så lave 
som mulig? 

TVANGSARBEID 
I samarbeid med politiet i Oslo finner 
Norsk Sprængstofindustri AS svaret. 
De finner små, stødige hender som 
kan arbeide helt gratis, hender som 
hverken familie eller samfunnet bryr 
seg om.  Norsk Sprængstofindustri AS 
har funnet hender som blir sett på som 
et problem for samfunnet, hender som 
samfunnet ønsker vekk, og sammen 
med politiet i Oslo har de funnet den 
perfekte løsningen. Dette er kvinner 
som blir sett på som en byrde, kvinner 
som ikke har noe materialistisk  
betydning, kvinner som hver dag  
kjemper for å overleve, og kvinner som 
er de svakeste i samfunnet. 

Hendene som skal sørge for store over-
skudd i sprengstoffindustrien er hendene 
til Oslos kvinnelige gatearbeidere.  
Prostituerte, utyske, horer, familie- 
ødelegger og datidens sinnssyke kvinner, 
som ikke har gjort noe annet galt enn 
å kjempe for å overleve. De kvinnelige 
gatearbeidere var ønsket bort fra Oslos 
gater, og ved å plassere dem på Håøya 
oppstår det en vinnvinn situasjon 
for alle involverte parter, bortsett fra 
kvinnene. 

Disse kvinnenes rolle i historien er svært 
dårlig dokumentert, og de er bare så vidt 
nevnt i Norsk Sprængstofindustri  
jubileums bok hvor det står kun to  
setninger om dette på side 134: 

«Det opplyses at politiet i Christiania samlet 
sammen flokker av gatepiker og ekspederte utover, 
mange kom direkte fra landsfengselet for kvinner. 
Det var ingen lett arbeidsstokk å holde styr på, 
men de var flinke til å arbeide, og det påstås 
at arbeidet aldri har gått så muntert for seg på 
sprengstoff-fabrikken»

Men var det virkelig så muntert på 
Håøya. Var det muntert for disse 
kvinnene som satt med sprengstoff i 
hendene, kvinnene som daglig pustet inn 
livsfarlige avgasser og som risikerte sitt 
eget liv for at andre kunne tjene svært 
gode penger, til langt mer enn livets  
opphold? Og var det så muntert å bli 
send til Oscarsborgs festning på nettene 
for å tilfredsstille befal og soldater etter at 
arbeidsdagen på sprengstoffabrikken var 
over? Eller stille kroppen sin til  
disposisjon når menn fra fastlandet kom 
for å kjøpe litt nytelse for en billig penge? 

Fikk de noen gang være i fred, eller var 
kroppen deres kun et objekt som andre 
kunne tjene litt ekstra på? Disse kvinnene 
fikk ikke fred, de fikk ikke mulighet til å 
være et menneske, eller muligheten til å 
være en ung kvinne. Disse kvinnene var 
et middel til økonomisk gevinst. Så hvem 
var det egentlig muntert for? Var det 
kvinnene, eller bestyreren og resten av 
den mannlige delen av befolkningen som 
befant seg i nærheten av Håøya? 

MENNESKEVERDET
Jeg undrer meg over menneskeverdet 
til disse kvinnene, som allerede før de 
ufrivillig ble sendt til Håøya levde et 
liv de aller fleste ikke kan forestille seg. 
Kvinnene levde i det de fleste i dag ville 
kalt et helvete på jord. Kvinnene levde 
et liv uten mulighet til å flykte fra den 
tvang, redsel og smerte de ble påført av 
mennesker som burde beskytte dem. Jeg 
lurer på hva de tenkte på når de skimtet 
byene borte på fastlandet. Så nært, men 
så fjernt at de ikke kunne svømme over. 
Hva var konsekvensene av at kroppene 

På begynnelsen av 1900-tallet huset Håøya Oslos  
prostituerte, kvinnelige løsgjengere og fanger som  
jobbet i tvangsarbeid på Norsk Sprængstofindustri AS. 
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VÅR GRUSOMME 
KULTURARV 

Av Sandra Strand Hansen, Høgskolen i Østfold
Illustrasjon av Inga Aleknaviciute/Careful Pen

I samarbeid med politiet i Oslo finner 

seg om.  Norsk Sprængstofindustri AS 
har funnet hender som blir sett på som 
et problem for samfunnet, hender som 

som blir sett på som en byrde, kvinner 

kjemper for å overleve, og kvinner som 

“Hendene som skal sørge for 
store overskudd i spreng- 

stoffindustrien er hendene 
til Oslos kvinnelige gate- 

arbeidere”

VÅR GRUSOMME KULTURARVVÅR GRUSOMME KULTURARV
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deres ble solgt? Fødte de barn? Kanskje 
de hjalp hverandre under fødslene, i 
mørke, kalde og små rom. Var smertene 
så store at skrikene overdøvet lyden av 
fugler som kvitrer i skogen? Hva skjedde 
med barna kvinnene fødte? Ble de kastet 
til bølgene, hvor havet tok deres nakne, 
skjøre og uskyldige kropper under vann? 
Hvorfor var det ingen som ville redde 
dem?

Sannheten er det at vi ikke vet nøyaktig 
hva som skjedde på Håøya, fordi dette 
er en del av vår kulturarv som er feid 
under et teppe. Norsk Sprængstofindus-
tri AS, i dag kjent som Dyno Nobel, er 
et av verdens ledende firmaer og lever-
andører innen sprengstoffproduksjon. Vi 
vet at Dyno Nobel har en mørk fortid, 
en fortid som ingen vil vedkjenne seg 
og/eller snakke om. Vi vet at Dyno No-
bel i sin tid på Håøya utsatte kvinner for 
ubegripelige og grusomme handlinger. 
Sannheten er at i årene 1916 til 1918 
levde flere kvinner i det vi i dag ville sett 
på som et evigvarende mareritt. Dersom 

du som privatperson ønsker å undersøke 
disse grusomme handlingene må du lete 
dypt og lenge, da deres historie kun er 
dokumenter i to fattige setninger. 

OM «VÅR GRUSOMME 
KULTURARV»
Norwegian Theater Academy og Kjar-
tan Fønstelien har de tre siste årene øn-
sket å fremme Håøyas historie. I oktober 
2016 inviterte de studenter innen kunst, 
misologi og sosialfag fra blant annet 
Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold 
og Savonia University of  Applied  

Sciences i Finland, til prosjektet «Vår 
grusomme kulturarv». Prosjektet gikk 
over elleve dager hvor studentene  
oppholdt seg sammen på Håøya. I løpet 
av disse dagene skulle studentene få lære 
mer om Håøyas grusomme historie, og 
sammen lage tre minnesmerker til ære 
for de som under tvang tilbragte deler av 
sitt liv og de som endte sitt liv på Håøya 
og i området rundt. 

Som en av studentene som arbeidet med 
et minnesmerke til de prostituerte ønsket 
vi å hedre disse kvinnene. Vi ønsket å 
skape et minnesmerke som var der, men 
som likevel ikke var tilstede. På samme 
måte som fuglene kvitrer i skogen,  
ønsket vi å gjenskape lyden av kvinner 
som levde sitt liv på godt og vondt på 
Håøya. Vi lurte på om det var noe sted 
på øya, hvor kvinnene fikk lov til å være 
kvinner, om de var unge eller voksne. 
Hvor kunne de snakke om fremtiden, 
håp, og drømmer, hvordan  
drømmemannen så ut, hvordan  
bryllupet deres skulle gjennomføres, 
eller hvordan barna deres ville se ut når 
de vokste opp. Samtidig var det viktig 
for oss å skape et minnesmerke som 
potensielt kunne bli permanent. Vi kom 
frem til at vi ville bruke mest mulig av 
de gjenstandene som allerede finnes på 
Håøya. Vi fant blant annet flere delte 
jernsenger på et område på øya, disse 
har ligget urørt i så lang tid at trærne 
har vokst gjennom sengene. Det kunne 
derfor tenkes at dette var sengene til 
kvinnene som levde på Håøya i årene 
1916 til 1918. 

Resultatet av minnesmerke til ære for 
kvinnene ble en todelt presentasjon. 
Stien fra messa og opp til bygningen 
som heter Mølla, virket som det mest 
logiske stedet hvor vi kunne se for oss at 
kvinnene fikk mulighet snakke sammen 
om alt mellom himmel og jord. Mølla er 
den bygningen som antas å være  
hovedbygningen for produksjonen,  
og vi antok derfor at det var i denne  
bygningen kvinnene tilbragte mest tid. 
Vi valgte derfor å plassere lydposter 
langs denne stien. Her kunne du høre 
lyden av kvinner som snakker, eller 
synger. Lyden av vanndråper som 
treffer metall, eller lyder av en pågående 
produksjon, men lyden forsvant når 

publikum nærmet seg. Når den ene 
lyden forsvant kunne publikum høre en 
annen, men sterkere lyd som førte pub-
likum lengre opp på stien, slik fortsatte 
lydene helt opp til Messa. Dette result-
erte i lyd som ikke passet inn i de 
naturskjønne omgivelsene, lyd som vekket 
oppmerksomhet og nysgjerrighet. Det 

var disse lydene som førte publikum opp 
til Mølla, hvor det plutselig var full- 
stendig stillhet. Inne i Mølla ble den 
store murbygningen tømt for alt  
inventar, det eneste som befant seg inne 
i det store, tomme, stille rommet var en 
jernseng hengende fra massive bjelker 
i taket. Den ene presentasjonen ble vist 
på dagtid, det var vindstille og en tung 
tåke lå over øya, og forestillingen vekket  
derfor mange følelser hos publikum. 
Den siste presentasjonen ble vist på 
kveldstid, i mørket og sterk vind. I den 
siste presentasjonen ble sengen inne i 
Mølla lyst opp og skapte et skyggespill 
på veggene i den tomme, tunge og store 
murbygningen. Mange av de som var 
tilstede ble berørt av budskapet i  
presentasjonen og vår tolkning av  
historien. Følelsene ble forsterket og det 
ble tydelig hva sengen representerte. 

En glemt historie, og en grusom  
kulturarv!

eller hvordan barna deres ville se ut når 
de vokste opp. Samtidig var det viktig 
for oss å skape et minnesmerke som 
potensielt kunne bli permanent. Vi kom 
frem til at vi ville bruke mest mulig av 
de gjenstandene som allerede finnes på 
Håøya. Vi fant blant annet flere delte 
jernsenger på et område på øya, disse 
har ligget urørt i så lang tid at trærne 
har vokst gjennom sengene. Det kunne 
derfor tenkes at dette var sengene til 
kvinnene som levde på Håøya i årene 
1916 til 1918. 

Resultatet av minnesmerke til ære for 

 “Ble de kastet til bølgene, 
hvor havet tok deres nakne, 
skjøre og uskyldige kropper 

under vann? ”

sitt liv og de som endte sitt liv på Håøya 

Som en av studentene som arbeidet med 
et minnesmerke til de prostituerte ønsket 

skape et minnesmerke som var der, men 

på øya, hvor kvinnene fikk lov til å være 

 “i årene 1916 til 1918 levde 
flere kvinner i det vi i dag 
ville sett på som et evig-

varende mareritt”

VÅR GRUSOMME KULTURARV
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Skeiv Verden, FRI og Skeiv Ung-
dom er enige om at de hensynene 
som må tas aller først er de som 
angår sexselgerne selv. Dette er 
ingen homogen gruppe, og de må 
behandles slik at behovene til 
hver enkelt respekteres og imøte-
kommes, sier representanter for 
de skeive organisasjonene.

– Det å selge sex kan være en vanskelig ting å 
snakke om, men i mitt arbeid møter jeg en del 
mennesker som gjør nettopp dette, forteller 
prosjektarbeider Begard Reza i Skeiv 
Verden. – Alle typer sexarbeidere kommer til 
oss; de som ikke har det bra, de som lever livet og 
kun ser på dette som en jobb, de som mener at de 
aldri kommer til å få noen annen jobb fordi de er 
trans og ikke etnisk norske, så vel som folk med 
trafficking-bakgrunn.

Reza forteller at de i Skeiv Verden ikke 
har noen uttalt policy knyttet til sexar-
beid, men det viktige for dem er å møte 
hver enkelt som de kommer.

– Man må se på den enkeltes behov, og de skal 
føle seg trygge hos oss, sier hen. 

– Mange er redde for at løpet skal være kjørt om 
de står fram som sexarbeidere, men det som er 
viktig for oss er å støtte dem i det de trenger, og 
simpelthen være et ikke-skambelagt rom for dem 
å kunne dele sine erfaringer og tanker i.

Det å tillegge mennesker som selger sex 
skam og stigma er det siste de trenger, 
mener Reza. Da må man heller ta tak 
i strukturene som tvinger de fleste inn i 
den situasjonen.

– Få slutt på fattigdom da, sier hen.

Reza er kritisk til hvordan man forholder 
seg til sexarbeid i Norge.

– Mange snakker om sexarbeid i teoretiske ter-
mer, men for meg er det snakk om vennene mine.

Man glemmer så ofte skjebnene det er 
snakk om i debatten rundt sexarbeid, 
påpeker Reza, som i sitt arbeid i Oslo 
møter svært mange skeive asylsøkere 
blant disse sexarbeidere.

– En del kommer fra land hvor politiet har 
vært brutale mot dem, noe som skaper vegring 
for å kontakte politiet om man blir utsatt for 
overtramp. Dessuten, om man er papirløs, så går 
mange ikke til politiet i det hele tatt, av frykt for 
å bli returnert, sier hen.

INGEN SUPERLØSNINGER
Ifølge Reza finnes det ingen superløs-
ninger på hvordan man skal forholde 
seg til sexarbeid, men det første man kan 
gjøre er å vise dem respekt, ta dem med 
i samtalen og slutte å behandle dem som 
en homogen gruppe.

– Man må legge vekk myten om hvem sexarbeideren 
er – at det er en kvinne som er forstyrret, sier hen.
Både kvinner, menn, skeive, streite, trans- 
og queerpersoner i alle varianter selger 

sex, og på svært forskjellig grunnlag.

– Noen kommer inn i det via trafficking, og det 
er bare grusomt.  Andre er asylsøkere og det er 
det yrket de kjenner, og andre igjen er stolte og 
har det bra. Atter andre gjør det bare i perioder, 
etter behov.

Hen forteller at enkelte også har kommet 
til henne med ønske om råd i en situasjon 
hvor de vurderer å begynne med å selge sex.
– Da lytter jeg til dem og spør dem hvorfor de 
ønsker dette, sier hen. – Jeg leker ikke psykolog, 
men sier samtidig at de kan vende seg til denne 
organisasjonen om det er noe vi kan hjelpe dem 
med. Eventuelt kan vi hjelpe dem videre til andre 
som kan hjelpe dem bedre.

MOT SEXKJØPSLOVEN
Ingvild Endestad er leder i FRI, og hun 
støtter det Reza sier om at det er de som 
selger sex som må sitte i førersetet. Der-
for er FRI offisielt mot sexkjøpsloven.

– Vi ønsker å lytte til dem som har skoen på, 
hvor trykker den? sier hun. – Hva er viktig 
for å sikre gode vilkår og trygghet for deres del? 
Etter en lang prosess som innebar en god del 
kunnskapsbygging, så vi i FRI at sexkjøpsloven 
var i strid med dette. Det viktigste for oss er 
sexarbeidere og ikke signaleffektene ved en slik 
lov. Men å fjerne loven alene er ikke godt nok. 
Sikkerheten, skadereduserende tiltak og helsetil-
budet til de som selger sex må styrkes. I tillegg 
må man også sikre rettighetene, slik at de skal 
kunne kontakte politiet uten å måtte være redd for 
å miste både livsgrunnlag og bolig, sier hun.

Endestad mener at perspektivet som 
ligger til grunn for politikken rundt sex-
arbeid er for normativt, for ikke å snakke 
om heteronormativt, og FRI etterlyser et 
mer skeivt perspektiv.

– Vi vet at mange menn selger og kjøper sex av 
hverandre, og transpersoner selger sex både for 
å bekrefte identitet, så vel som for å finansiere 
operasjoner.

Årsakene til hvorfor folk selger sex 
varierer stort, sier Endestad, og man kan 
ikke gre alle over en kam og tenke at det 
kun er snakk om kvinner som er offer for 
menneskehandel eller i rus. Man trenger 
å se på feltet mer helhetlig og øke den 
generelle kunnskapen rundt sexarbeid. 
Hun mener at mer forskning på området 

må til, så vel som tiltak som retter seg inn 
mot forskningen og vekk fra marginal-
isering og fordommer.

– Man må få inn andre syn enn at sexarbeidere 
kun skal få hjelp til å finne nytt arbeid, sier 
hun. – Man kommer langt ved å ikke møte 
ting med moral og forbud, men å heller snakke 
med sexarbeidere på deres premisser. Jeg håper 
debatten etter hvert blir mindre polarisert, at den 
kan tas på et bedre kunnskapsgrunnlag og med 
stemmene til sexarbeiderne selv. Vi skal ikke 
snakke om, men med.

STOR ANDEL SKEIVE
I Skeiv Ungdom har de den siste tiden 
vært opptatt av å bygge kompetanse og 
kunnskap rundt sexarbeid – de mener 
det er en forutsetning for å skape god 
politikk og i det hele tatt kunne mene 
noe. De har hatt seminarer med blant 
annet PION og Kirkens Bymisjon, som 
er to instanser som kommer tett på 
mennesker som selger sex, og de har satt 
i gang en prosess for å arbeide fram en 
offisiell politikk rundt sexarbeid.

I likhet med det standpunktet både Skeiv 
Verden og FRI har tatt, ønsker også 
Skeiv Ungdom først og fremst å få fram 
sexarbeidernes egne stemmer.

– Vi er særlig opptatt av unge og skeive sexar-
beidere. Disse blir ofte glemt, og vi vil få dem 
fram, sier avtroppende leder for Skeiv 
Ungdom, Eirik Rise. – Når det skal utvikles 
politikk fra myndighetenes side, så har de en 
klar forståelse av hvem sexarbeiderne er, og 
utgangspunktet er ofte en kvinne som er tvunget 
til det. Dette er et problem fordi det ikke fanger 
opp transpersoner og mannlige sexarbeidere, som 
utgjør en betydelig andel.

Rise sier at de ønsker større åpenhet 
rundt sexarbeid, og at hver enkelt som 
selger sex selv skal få sette grensen for 
hva som skal defineres som sexarbeid og 
når man har en identitet som sexarbei-
der. Politikere og media umyndiggjør 
ofte de som selger sex, sier Rise, og gjør 
dem til et offer når de kanskje ikke ser på 
seg selv som det.

– Ethvert menneske bør kunne bestemme over 
sitt liv.

I PRAKSIS RETTSLØSE
Ifølge Rise bidrar hallikparagrafen, utle-
ndingsloven og sexkjøpsloven til å gjøre 
livet vanskelig for mange sexarbeidere. 
Han peker for eksempel på at en papirløs 
sexarbeider risikerer å bli deportert om 
hen melder ifra om noe til politiet, og 
om sexarbeidere ønsker å dele leilighet, 
så kan den som står på leiekontrakten 
risikere å bli arrestert på bakgrunn av 
hallikparagrafen.

Rise mener at det er ulogisk å ha lover 
som går ut over dem de er ment å 
beskytte.

– Ved et tilfelle var det noen nigerianske sexar-
beidere som ble voldtatt, men de ønsket ikke å 
melde ifra fordi det ville skape så mye problemer 
med tanke på sanksjoner. I praksis er de da 
rettsløse, sier han.
 
Ifølge Rise er det hvordan lovene funger-
er og håndheves av politiet som skaper 
utfordringer. Men samtidig som man ser 
på konsekvensene av dagens lovverk, er 
man nødt til å redusere stigmaet rundt 
sexarbeid, sier han.

Rise etterlyser kompetanseheving og mer 
forskning på området.

– Vi må se på virkeligheten sexarbeidere 
lever i og sørge for at det finnes gode helse- og 
levekårstilbud til dem. Vi må ha forskning som 
bidrar til å iverksette gode tiltak for å skape 
trygge rammer rundt sexarbeid, sier han. – Og 
for de som ikke ønsker å være i sexarbeid, så må 
man se på hva som kan hjelpe dem ut. Vi må 
sette behovene til de som selger sex først, med 
tilgang til helsetjenester og rettssikkerhet.

Det finnes ingen enkle svar i denne 
debatten, antyder Rise, men man må 
kunne ta stilling til sexarbeidernes 
vilkår og hvordan lover og reguleringer 
møter dem. Han forstår at det er mange 
sterke følelser i sving når det kommer til 
temaet, derfor er han opptatt av at de 
ulike stemmene til de av oss som selger 
sex blir hørt. Her savner han flere skeive 
stemmer. Det viktige spørsmålet man 
uansett må stille er: Hva er det som 
faktisk hjelper?

DET ER DE SOM SELGER SEX SOM MÅ LYTTES TILDET ER DE SOM SELGER SEX SOM MÅ LYTTES TIL
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mennesker som gjør nettopp dette, forteller 
prosjektarbeider Begard Reza i Skeiv 
Verden. – Alle typer sexarbeidere kommer til 
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kun ser på dette som en jobb, de som mener at de 
aldri kommer til å få noen annen jobb fordi de er 
trans og ikke etnisk norske, så vel som folk med 
trafficking-bakgrunn.

Reza forteller at de i Skeiv Verden ikke 
har noen uttalt policy knyttet til sexar-
beid, men det viktige for dem er å møte 
hver enkelt som de kommer.

– Man må se på den enkeltes behov, og de skal 
føle seg trygge hos oss, sier hen. 

– Mange er redde for at løpet skal være kjørt om 
de står fram som sexarbeidere, men det som er 
viktig for oss er å støtte dem i det de trenger, og 
simpelthen være et ikke-skambelagt rom for dem 

Reza er kritisk til hvordan man forholder Reza er kritisk til hvordan man forholder 
seg til sexarbeid i Norge.

– Mange snakker om sexarbeid i teoretiske ter– Mange snakker om sexarbeid i teoretiske ter-
mer, men for meg er det snakk om vennene mine.mer, men for meg er det snakk om vennene mine.

Man glemmer så ofte skjebnene det er Man glemmer så ofte skjebnene det er 
snakk om i debatten rundt sexarbeid, snakk om i debatten rundt sexarbeid, 
påpeker Reza, som i sitt arbeid i Oslo påpeker Reza, som i sitt arbeid i Oslo 
møter svært mange skeive asylsøkere møter svært mange skeive asylsøkere 
blant disse sexarbeidere.

– En del kommer fra land hvor politiet har – En del kommer fra land hvor politiet har 
vært brutale mot dem, noe som skaper vegring vært brutale mot dem, noe som skaper vegring 
for å kontakte politiet om man blir utsatt for for å kontakte politiet om man blir utsatt for 
overtramp. Dessuten, om man er papirløs, så går overtramp. Dessuten, om man er papirløs, så går 
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ninger på hvordan man skal forholde ninger på hvordan man skal forholde 

Det er  
de som selger  
sex som ma  
lyttes til
            Tekst: Hanne Bernhardsen Nordvåg
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I anledning et seminar om sexarbeid og 
menneskerettigheter ved Litteraturhuset 
i desember, har Albertine slått av en prat 
med rapportforfatter Catherine Mur-
phy, samt sexarbeidsaktivistene Thierry 
Schaffauser og Pye Jakobsson.

Thierry Schaffauser går fram på podiet, 
slår ut armene og sier: – Sånn her ser en 
sexarbeider ut.

Han har på seg joggesko, svarte jeans og 
en lyseblå sportsjakke. Han ser ut som 
hvilken som helst mann i begynnelsen 
av 30-årene. Han ser helt normal ut. Og 
dette er også hans poeng: Sexarbeidere 
er akkurat som alle andre. De må tjene 
penger til føda som alle andre. Som alle 
andre har de noen ganger en bra dag 
på jobb, andre ganger en dårlig dag på 
jobb. Og som alle andre har de ret-
tigheter. Menneskerettigheter.

Det er nettopp disse rettighe-
tene som er grunnlaget for debattene 
som foregår denne desemberdagen på 
Litteraturhuset. I regi av Amnesty, PION 
og Pro Sentret er forskere, politikere, 
advokater, menneskerettighetsaktivister 
og sexarbeidere samlet for å diskutere 
Amnestys rapport fra tidligere i år: The 
human cost of  «crushing» the market. 
Criminalization of  sex work in Norway.

Rapporten er et resultat av tre års arbeid 
og grundig research på sexarbeideres 
vilkår i Norge, etter at sexkjøpsforbudet 
trådte i kraft i 2009. Og konklusjonen 
den fremlegger er klinkende klar: Krim-
inaliseringen av sexkjøp fører til menne-
skerettighetsbrudd overfor sexarbeidere.

Tvinges til å leve 
utenfor loven
Catherine Murphy fra Amnestys  
London-kontor er en av de som har 
utarbeidet rapporten, og hun sier at de 
gikk inn i arbeidet for å se på nettopp 
hvordan sexarbeideres livsvilkår påvirk-
es av det gjeldende lovverket i Norge, 

som ofte blir kalt for den nordiske eller 
svenske modellen. Holder denne det den 
lover?

– Når den nordiske modellen legges fram, blir 
den fremstilt som en som beskytter sexarbeiderne. 
Men slik den håndheves i praksis, slår det dårlig 
ut for sexarbeiderne, sier hun.

– Selv om det er kjøperne som er kriminalisert, 
så defineres ofte sexarbeiderne som kriminelle og 
uønskede. Dette vanskeliggjør livsvilkårene deres 
til den grad at det mange ganger fører til brudd 
på menneskerettighetene.

Med et sexkjøpsforbud tvinges sexar-
beidere til å leve utenfor loven, fork-
larer Murphy. Noe så enkelt som å 
betale skatt, som mange av dem ønsker, 
umuliggjøres, og det fører til en følelse 
av isolasjon fra resten av samfunnet. Det 
eksisterer en motvilje mot å integrere og 
akseptere at noen faktisk lever av å selge 
sex.

Og selv om det de gjør per definisjon 
ikke er ulovlig, så opplever mange sexar-
beidere myndighetenes forsøk på å knuse 
prostitusjon som forfølgelse.

 – Andre norske lover brukes for å i praksis 
kriminalisere sexarbeiderne. De kan bli beskyldt 
for ordensforstyrrelse og hallikvirksomhet, og for 
utenlandske sexarbeidere dras ofte innvandring-
sloven inn i bildet, sier Murphy.

Som et eksempel drar hun fram politiets 
”Operasjon Husløs”, hvor de systematisk 
har arbeidet for å identifisere sexarbei-
dere og oppsøkt de stedene hvor de har 
solgt sex – ofte deres egne hjem. Fordi de 
da kan true huseiere med tiltale under 
hallikparagrafen, for tilretteleggelse av 
prostitusjon, ender det med at mange 
blir kastet ut på dagen.

– En slik tvunget utkastelse er et mennesk-
erettighetsbrudd, sier Murphy, og påpeker 
at denne praksisen i tillegg fører til enda mer 
alvorlige menneskerettighetsbrudd, fordi sexarbei-
dere blir redde for å rapportere voldshandlinger 
mot dem.

– I flere tilfeller hvor det har blitt rapportert 

for eksempel voldtekt eller ran, har saken endt 
med at sexarbeideren har blitt gjenstand for 
overvåkning, blitt kastet ut fra sitt hjem, eller 
til og med blitt deportert, mens den rapporterte 
gjerningsmannen aldri har blitt bragt for retten. 
Da er det ikke rart at sexarbeidere kvier seg for å 
rapportere overgrep, fordi de risikerer frihetstap.

 

 

Murphy poengterer også det 
disproporsjonale forholdet mellom den 
straffen en sexkjøper får om han blir tatt 
på fersk gjerning, og den måten sexsel-
gerne blir behandlet på i jakten på disse 
sexkjøperne – med det formål å komme 
prostitusjonen til livs. Der kjøperen kun 
får en bot, utsettes sexselgerne for men-
neskerettighetsovertramp, og dette er et 
bevis, mener Murphy, på at den nordiske 
modellen ikke oppfyller sin intensjon 
om å beskytte sexselgerne. De blir heller 
offer for den, i form av marginalisering, 
stigmatisering og isolasjon fra resten 
av samfunnet – en situasjon kriminelle 
grupper kan utnytte.

Korrupsjon av 
ens karakter
I Frankrike innførte de den nordiske 
modellen i juni 2016, til stor fortvilelse 
for Thierry Schaffauser og andre sexar-
beidere i Frankrike.

– De fleste av oss vil heller foretrekke en lov som 
kriminaliserer sexarbeideren, for det er bedre å 
havne i fengsel i et døgn enn å miste ti prosent av 
kundene sine, sier Schaffauser. 

Den straffen vil dessuten oppleves 
mildere enn de straffene de opplever 
som ringvirkninger av det gjeldende 
lovverket, hvor sexarbeidernes livsvilkår 
forverres. En forverring som igjen brukes 
som et argument fra myndighetenes side 
for hvor forferdelig dette livsvalget er.

– De presser deg til å bli et offer for å bevise et 
poeng, sier Schaffauser.

”Operasjon Husløs”
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Det gjeldende norske lovverket 
opprettholder ikke sexarbeideres 
menneskerettigheter, er den tydelige 
konklusjonen i Amnestys rapport.

Tekst & foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg

A
vkriminali

sering  

sexarbeidere på
er den beste

måten å ivareta

“Sånn her ser en  

sexarbeider ut”

“ ...sexarbeideren 

har blitt gjenstand 

for overvåkning”

Det gjeldende norske lovverket 
opprettholder ikke sexarbeideres 
menneskerettigheter, er den tydelige
konklusjonen i Amnestys rapport.

Tekst & foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg
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Murphy henviser til at autoritetspersoner 
i mange instanser rettferdiggjør over-
tramp med at det er for kvinnenes beste, 
fordi å bedrive sexarbeid korrumperer 
kvinnenes karakter.

– Korrupsjon av ens karakter, jeg vet ikke hva det 
betyr engang. Hvem har retten til å avgjøre noe 
sånn, sier hun.

– Men under dette argumentet blir overgrep mot 
sexarbeiderne nærmest som et nødvendig onde i 
kampen for å knuse prostitusjonen. Men at målet 
helliger middelet er ikke et gyldig argument, 
spesielt ikke når det krenker deres mennesker-
ettigheter, sier hun.

Gavepakke til 
klientene
Schaffauser sammenligner den situas-
jonen sexarbeidere står i, med kvin-
ners kamp for stemmerett og rett til 
selvbestemt abort, samt homofiles kamp 
for aksept – alle kontroversielle saker 
som har handlet om å sikre grunnleggen-
de menneskerettigheter.

– Å si til en sexarbeider at vi straffer deg for ditt 
eget beste – du vet jo ikke hva du gjør, blir som 
å si til kvinner at de ikke får stemme for de vet 
jo ikke hva de tenker, sier han, og poengterer 
urimeligheten i å ta fra mennesker retten til å 
bestemme over eget liv.

 
 

  
  – Samfunnet har bestemt seg for at det må red-
de disse menneskene fra hvem de er og de valgene 
de tar, men for meg er det et paradoks å skulle 
ha lover som skal beskytte mennesker fra hvem 
de velger å ha sex med, spesielt når disse lovene 
virker mot sin hensikt, påpeker Schaffauser.
– Under denne lovgivningen tvinges sexarbei-
dere til å ta større risikoer. Vi fratas i mange 

situasjoner muligheten til å vurdere hvem som er 
en trygg kunde, og ender opp med å selge til men-
nesker vi ellers ikke ville ha solgt til, sier han.

– I tillegg må vi i mange tilfeller dra hjem til 
klienten, fordi vår base er tatt fra oss, og da er 
det klienten som står med mest makt i handels-
forholdet. Og sånn bør det ikke være. Sexsalg bør 
skje på sexarbeidernes premisser, ikke kjøperens. 
Denne lovgivningen er en gavepakke til klientene.

Schaffausers håp er at sexarbeidere skal 
gå den samme løypa som blant annet 
suffragettene og de homofile, og at man 
en dag skal komme til en plass hvor 
prostitusjon blir betraktet på lik linje med 
andre jobber, som et levebrød.

Håper på  
stortingsmelding
Den eneste måten å gjøre noe med 
situasjonen på er at politikerne snur 
på lesten og avkriminaliserer sexkjøp. 
Aktivistene propaganderer ikke for legal-
isering, fordi det antakeligvis vil føre med 
seg altfor rigide rammer, men med en 
avkriminalisering vil makten ligge mye 

mer hos sexarbeideren selv, til å ta valg 
for hva som er best for egen tilværelse.

Og det er nettopp sexarbeiderne som må 
stå i fokus i denne debatten. Det er deres 
stemmer man må lytte til.

Pye Jakobsson fra Global Network of  
Sex Work Projects (NSWP) og svenske 
Rose Alliance er forbannet over at my-
ndighetene tilsynelatende ikke hører på 
sexarbeiderne i arbeidet med å utarbeide 
lover som har direkte innvirkning på 
deres liv.

– De sier at de ikke kan ta det vi sier for god 
fisk, fordi det er så mye rykter som går innenfor 
slike miljøer. Og i tillegg sier de at vi ikke kan 
snakke på vegne av andre enn vår egen person. 
Det er kun vår egen historie vi har rett til, og 
derfor kan ikke den representere hva som skal 
gjelde for et helt yrkesfelt, sier hun.

– Da blir jeg provosert. Jeg representerer ikke 
bare meg. Jeg har vært sexarbeider i 30 år, jeg 
har møtt og snakket med flere sexarbeidere enn 
antakeligvis alle her i dag, og jeg er her som 
representant for Rose Alliance og NSWP, som 
samarbeider med FN. Jeg har sett overtramp på 

overtramp, mange tilfeller hvor kvinnene ikke har 
kommet levende ut av det. Kom ikke her og si at 
jeg ikke vet hva jeg snakker om, og at jeg bare 
kan snakke for meg.

Jakobsson har vært sexarbeider i en 
rekke europeiske land, Norge inklud-
ert, men nå bor og arbeider hun i New 
South Wales i Australia, hvor sexkjøp er 
avkriminalisert.

– Der kan jeg si til en kunde: ”Kom deg ut, eller 
så ringer jeg til politiet!” Da med visshet om at 
politiet faktisk kommer til å komme for å beskytte 
meg. Det er sånn det burde være.

Jakobsson gir honnør til Amnesty for 
deres arbeid med rapporten, og gir dem 
full støtte i sin konklusjon om at en ny re-
form må innføres, hvor sexkjøp avkrim-
inaliseres. Fokuset må ligge på å unngå 
utnyttelse og å opprettholde mennesker-
ettighetene til sexarbeiderne.

– Avkriminalisering er den beste måten å ivareta 
sexarbeiderne på, sier hun.

Dessverre har ikke rapporten foreløpig 
kunnet vise til de store resultatene. Til 

en viss grad har den blitt diskutert i de 
nordiske landene, men for norske myn-
digheters del har det for det meste gått i 
kritikk for at Amnesty er partiske.

– Men det stemmer ikke, sier Murphy. 

– Vi gikk inn i dette med det formål å se objek-
tivt på menneskerettighetene til sexarbeiderne, og 
vår konklusjon er tydelig: De ivaretas ikke i det 
gjeldende lovverket.

Amnesty anbefaler i sin rapport at 
myndighetene tar dette til etterretning 
og legge fram en stortingsmelding hvor 
sexarbeidernes vilkår selv står i fokus.

– Å få til en avkriminalisering kommer nok til 
å bli en kamp i motvind, det har vi merket på 
reaksjonene vi har fått på dette arbeidet. Av alt 
Amnesty har jobbet med opp igjennom er dette 
tydeligvis det mest kontroversielle, for vi har aldri 
fått så mye kritikk for et arbeid, sier Murphy.

– Men jeg tror likevel ikke det er umulig å gjøre 
noe med situasjonen. Og Amnesty er her, med 
grundig research å vise til, om myndighetene vil 
ha noen å sparre med.

“ ... som å si til 

kvinner at de ikke 

får stemme for de 

vet jo ikke hva de 

tenker”
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NorgE 
Skam til QX Gaygala
Den norske NRK- 
serien Skam har tatt 

både Norge og utlandet med storm, og 
månedsmagasinet Blikk kan fortelle at 
serien ble nominert til den svenske QX 
Galan 2017 som gikk av stabelen på 
Cirkus i Stockholm 6. februar i år. Selv 
om alle sesongene har høstet anerkjen-
nelse, er det spesielt homoromansen i 
siste sesong som har sørget for verdens-
suksess. Skam vant i kategorien Årets 
utenlandske tv-serie under QX Gaygala. 
I begrunnelsen het det: «Den norske 
serien slo ned som en bombe i høst og 
ble serien ikke bare teens tittet på. Nei, 
alle så på SVT Play for å gjenoppleve 
tenårene. Og hjertene våre smeltet over 
den gryende homohandlingen.» 
www.blikk.no 

Julie Bindel 
Julie Bindel, feminist, forfatter og stifter 
av organisasjonen Justice for Women, 
var invitert til SVs Kvinnekonferanse 
som ble avhold 14. og 15. januar 2017, 
for å snakke om sitt arbeid for å få EUs 
medlemsland til å innføre sexkjøpslov 
etter norsk modell. Bindel er i LH-
BT-kretser omdiskutert og blir av mange 
oppfattet som transfob. Hun har brukt 
debattarenaer til å trakassere, henge ut 
og kritisere transpersoner. Invitasjonen 
ble derfor møtt med kritikk av både 
SVs LHBT-gruppe og andre LHBT-or-
ganisasjoner som argumenterte med at 
utestengelse fra konferansen ikke handler 
om politisk uenighet, men at Bindel er en 
person som fører hatretorikk rettet mot 
en bestemt gruppe. Kritikerne pekte på 
at det er mange transpersoner som job-
ber med sexarbeid, og at transpersoner 
er en spesielt utsatt gruppe sexarbeidere 
når det gjelder vold, overgrep og drap. 
Kritikken førte til at Bindel ble trukket 
fra programmet. 
www.blikk.no 

Gjennomgang av hallikparagrafen  
Høyres Heidi Nordby Lunde får nå 
støtte fra Hadia Tajik (Ap) om nød-
vendigheten med å gjennomgå hallik-
paragrafen. Tajik har sendt en skriftlig 
henvendelse til justisministeren der hun 
ber «statsråden gjennomgå straffelova § 

315 om hallikverksemd for å sjå nærare 
på om den verkar etter intensjonane, 
om den rammar personar i prostitusjon 
på ein upårekna måte», og hun spør 
videre: «er statsråden villig til å vurdera 
ei justering av straffelovas § 315 for å 
styrka tryggleiken til kvinner i prosti-
tusjon?» Bakgrunnen er et møte med 
representantene for brukerrådene på 
Pro Sentret og Nadheim, som forteller 
at det er når de tar outcall, altså besøker 
kunden hjemme eller ute, at volden og 
truslene kommer. Hallikparagrafen er et 
hinder for at sexarbeidere kan jobbe på 
innendørsmarkedet eller etablere trygge 
arbeidsforhold. – Hallikparagrafen er så 
vid at selv personer som ikke har økonom-
isk gevinst av å leie ut til prostituerte, kan 
bli straffet. Jeg mener det må være mulig 
å presisere at paragrafen kun gjelder dem 
som leier ut i vinnings hensikt, sier leder 
på Pro Sentret, Bjørg Norli.
www.dagsavisen.no 

Rettsvern? 
Stavanger tingrett har nylig avsagt en 
dom mot en person som var tiltalt for 
brutal voldtekt av to sexarbeidere. I dom-
men argumenteres det mot å bruke skjer-
pende omstendigheter i straffeutmålin-
gen. Dommerne mener at krenkelsen 
av seksuell integritet ikke er den samme 
for sexarbeidere som for andre kvinner. 
Mannen som er i 30-årene, har vært 
domfelt åtte ganger tidligere, to ganger 
straffedømt og denne gangen beskyldt 
for bl.a. voldtekt av to kvinnelige sexar-
beidere. Sexarbeidere har provoserende 
svakt rettsvern, skriver spaltist i Morgen-
bladet, Martin Gedde-Dahl.  
www.morgenbladet.no 

Hong Kong
 Brudd på menneskerettigheter 
Midnight Blue, en rettighetsorganisasjon 
for menn og transpersoner som jobber 
i sexarbeid i Hong Kong, publiserte 
i november 2016 rapporten Cases of  
Arrested Transgender Sex Workers som 
avdekker hvordan transpersoner utsettes 
for omfattende menneskerettighetsbrudd 
i offentlig forvaring. Forbrytelsen er sex-
salg. Rapporten omhandler oppfølgingen 
av 40 transpersoner som i perioden 

2013 til juni 2016 har vært i politiarrest 
og/eller fengslet. Ifølge rapporten blir 
transpersoner utsatt for både psykiske og 
fysiske overgrep i arresten. De fleste blir 
dømt til soning på psykiatrisk institusjon, 
fratatt eventuell hormonell behandling 
og tvunget til soning på avdelinger for 
menn selv om de har vært igjennom eller 
er i gang med kjønnsskiftebehandling. 
Mange transpersoner som jobber som 
sexarbeidere i Hong Kong er migranter, 
og de arresterte blir deportert etter endt 
soning. Midnight Blue krever derfor at 
myndighetene tar grep og foretar en 
systematisk gjennomgang av hvordan 
retts- og straffesystemets behandling av 
transpersoner innebærer omfattende 
brudd på menneskerettighetene.      
www.nswp.com

Pakistan Khwaja Sara
Khwaja Sara eller hijra som er navnet 
på pakistanske transpersoner, har ofte 
sexarbeid som eneste inntektsgrunnlag 
fordi stigma og samfunnsmessig fordøm-
melse ekskluderer dem fra andre deler 
av arbeidsmarkedet. Transpersoner er 
stigmatisert, diskriminert og kriminali-
sert, og mangler rettigheter, rettsvern og 
tilgang til helsetjenester.  En ny studie 
viser at 71 prosent av de spurte hadde 
opplevd overgrep, vold og misbruk fra 
politiet i 2015, melder Forum for Dignity 
Initiatives, som jobber for transperson-
ers rettigheter. Stigmaet har opphav i 
den britiske kolonimakten som innførte 
lovbestemmelser som kriminaliserte 
transpersoner, og gjennomsyrer i dag det 
pakistanske samfunnet. Anti-diskrimi-
neringsloven fra 2009 blir nøytralisert 
av andre lovbestemmelser, og i tillegg er 
viljen til å håndheve den er fraværen-
de.  Blant annet kan ikke transpersoner 
anmelde voldtekt fordi bestemmelsene 
i straffeloven ikke anerkjenner menn og 
transpersoner som ofre for seksualisert 
vold. For å rette søkelyset på manglende 
rettigheter og rettsvern, har transperso-
nen Julie brukt forbudet mot sex mellom 
personer av samme kjønn i anmeldelse 
av voldtekt. 
www.nswp.com 
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EU 
Nesten 300 nye drap Fra oktober 
2015 til september 2016 ble 
295 transpersoner drept, skriver 

organisasjonen Transgender Europe 
(TGEU) i en pressemelding i forbindelse 
med transpersonenes internasjonale 
minnedag 9. november 2016. TGEU 
har siden 2005 drevet det internasjonale 
forskningsprosjektet “Transrespect versus 
Transphobia Worldwide” (TvT), som 
samler inn data på spørsmål som gjelder 
levekår og rettigheter for transpersoner. 
De utfører i denne sammenhengenTrans 
Murder Monitoring (TMM), som er en 
systematisk innsamling, overvåking og 
analyse av rapporterte drap på transper-
soner verden over. Mellom 2008 og 2016 
har 2 264 drap blitt rapport inn, og 
Brasil, Mexico og USA har de høyeste 
drapstallene med henholdsvis 900, 271 
og 154. Ifølge TGEU er det i tillegg store 
mørketall fordi de færreste landene rap-
porterer systematisk når det gjelder drap 
på transpersoner. 
www.transrespect.org

Frankrike 
Sexarbeider drept i Frankrike  I november 
2016 ble 33 år gamle Niurkeli drept av 
en kunde da hun var på jobb i Nantes. 
Niurkeli var transperson, migrant fra 
Ecuador og sexarbeideraktivist, og hun 
bodde i Paris med familien. Hun dro 

fra Paris til Nantes den 15. oktober og 
forsvant, men ble først meldt savnet 
den 21. oktober av venner og kollegaer 
som hadde vegret seg for å kontakte 
politiet. Niurkeli er den tredje drepte 
transpersonen siden august. Frankrike 
har siden begynnelsen av 2000-tallet ført 
en undertrykkende politikk rettet mot 
sexarbeidere i gateprostitusjon, og i 2014 
lanserte nasjonalforsamlingen et forslag 
om å kriminalisere sexkjøp. Ifølge leder 
for den franske sexarbeiderorganisasjo-
nen STRASS, Thierry Schaffauser, har 
sexarbeidere opplevd at arbeidsforhold-
ene har blitt stadig vanskeligere. Dette 
gjelder spesielt migranter og transper-
soner fordi disse gruppene oftest jobber 
på utendørsarenaer, og forbudet tvinger 
dem til å jobbe på stadig mer fjerntlig-
gende områder hvor kundene føler seg 
trygge. Ifølge Giovanna Rincon, leder av 
Acceptess Transgenres, er transpersoner 
en spesielt utsatt gruppe både når det 
gjelder vold og hivsmitte. Lovforbudet 
gjør også at transpersoner med hiv har  
problemer med å følge opp behandlin-
gen fordi de må reise rundt om i landet, 
sier Rincon. 
www.nswp.com 

Sexarbeidere tar gatene 
Lørdag 8. april markerte sexarbeidere 
i Paris årsdagen for kundeforbudet 
med demonstrasjon. Den startet i Place 
Pigalle, og mellom 200 og 300 hundre 

sexarbeidere gikk gjennom gatene med 
paroler mot lovforbudet, arbeidsforbud 
og dobbeltmoral. Lovbestemmelsene 
som ble innført 13. april 2016, forbyr 
etterspørsel etter seksuelle tjenester 
og pålegger samtidig sexarbeidere å 
betale skatt av inntekten. Formålet med 
sistnevnte er ifølge franske myndigheter 
å oppmuntre sexarbeidere til å finne 
seg annet arbeid. Demonstrasjonen var 
arrangert av sexarbeidernes fagforbund 
STRASS Syndicat du travail sexuel. 
www.sputniknews.com

Tanzania 
Vil oute 
homo- 
seksuelle 

som sexarbeidere Helsemyndighetene i 
Tanzania truer med å offentliggjøre en 
liste over alle homoseksuelle de hevder 
selger sex. Kunngjøringen om homolis-
ten kom etter at flere titalls hivklinikker 
har måttet stenge fordi de hevdes at de 
promoterer homoseksualitet. Visehelsem-
inister Hamisi Kigwangalla formidler at 
myndighetene har satt i gang en gransk-
ning av det de kaller «det homoseksuelle 
syndikatet», og han lover å straffe alle 
som er involvert i salg av homosex. Det 
er forbudt for menn å ha sex med menn 
med en strafferamme på mellom 30 år 
og livsvarig. Det finnes ikke et tilsvarende 
forbud for kvinner. 
www.ntb.no 

Irland 
Partners in crime! 
I 2014 innførte 
Nord-Irland 

forbudet mot sexkjøp, og onsdag 14. feb-
ruar 2017 vedtok Overhuset i det irske 
parlamentet lovforbud mot etterspørsel 
etter seksuelle tjenester. Rachel Moran 
og andre aktivister fra pro-sexkjøpsfor-
bud-kampanjen «Turn of  the Red light», 
jubler, og hyller modellen for å være 
feministisk fordi den avkriminaliserer sel-
gersiden, som fram til nå ikke har kunnet 
tilby seksuelle tjenester i det offentlige 
rom. Tidligere visestatsminister Michael 
McDowell mener imidlertid at om det er 
omsorgen for sexarbeidere som ligger til 
grunn, er det for tidlig å juble. Forbu-
det mot sexkjøp koblet opp mot andre 
bestemmelser i straffeloven gjør nemlig 
sexarbeideren til medvirkende i en krim-
inell handling, og forbudet mot sexkjøp 
har derfor for første gang på århundrer 
gjort sexarbeidere strafferettslig ansvarlig 
for prostitusjon.    
www.michaelmcdowell.ie

Danmark 
Verdens 
første 
Sexelance

Sexarbeidere som jobber på Vesterbro 
i København har fått en mobil sex-
klinikk: Sexelancen. Det er den danske 
sexarbeiderorganisasjonen SIO som 
sammen med Foreningen Minoritet 
har tatt initiativet til å bygge om en 

gammel ambulanse til mobil sexklin-
ikk. Målet er å gjøre arbeidssituasjonen 
tryggere for sexarbeidere som jobber 
på gata. Undersøkelser viser at over 
halvparten av sexarbeidere som jobber 
på utendørsmarkedet har vært utsatt for 
vold. Sexelancen er møblert med benk, 
stol og stang og er i tillegg utstyrt med 
kondomer, glidekrem, våtservietter. Når 
den er i bruk, oppholder et par frivillige 
seg i nærheten og kan kontaktes om det 
oppstår problemer. Det er per i dag 45 
frivillige som driver Sexelancen, som er 
tilgjengelig to ganger i uken. Målet er å 
få økonomisk støtte slik at den kan være 
i kontinuerlig drift. Den er et populært 
tiltak, og i løpet av den korte tiden 
Sexelancen har vært tilgjengelig, har 55 
sexarbeidere benyttet seg av tilbudet.  
www.tv2lorry.dk

Vest-Papua 
Kolonialisme og hiv  FNs spesialutsend-
ing for helse, Dainius Puras, besøkte 
Vest-Papua i begynnelsen av april. 
Vest-Papua er et indonesisk territorium 
som utgjør den vestlige halvdelen av øya 
Ny-Guinea og består av de to provinsene 
Papua i øst og Papua Barat i vest.  Bak-
grunnen for besøket er landets hivepi-
demi som rammer sexarbeiderne hardt, 
og at indonesiske myndigheter har nektet 
menneskerettighetsorganisasjoner innre-

ise. Human Rights Watch (HRW) mener 
at årsaken til epidemien blant sexarbei-
dere på Vest-Papua er manglende tilbud 
på helsetjenester i kombinasjon med vold 
og menneskerettighetsbrudd begått av 
indonesisk militære og gruveselskaper 
som styrer området. Hiv-epidemien i 
regionen blir av mange sett på som en 
villet utvikling fra sentralmyndighe-
tene, som ikke har satt i gang hverken 
forebyggende tiltak eller helsetiltak for 
testing og behandling. Hivspredningen 
på Vest-Papua er 15 ganger høyere enn 
for resten av Indonesia. På den internas-
jonale aidskonferansen i Durban i 2016, 
påpekte urbefolkningen at kolonialis-
mens undertrykkende og diskrimineren-
de politikk trigger hivspredning og er et 
hinder for forebygging fordi det hindrer 
utvikling og kompetanseheving i sivil-
samfunn. FNs utsending vil presentere 
sine funn i en rapport til FNs menneske- 
rettighetsråd som vil bli lagt fram i juni  
2018.
www.nswp.org

“Visehelseminister Hamisi Kigwangalla formidler at 
myndighetene har satt i gang en granskning av det de 

kaller «det homoseksuelle syndikatet», og han lover å 
straffe alle som er involvert i salg av homosex.”

“Undersøkelser viser at over 
halvparten av sexarbeidere 
som jobber på utendørs- 
markedet har vært utsatt  
for vold.”

“Hivspredningen på Vest-Papua 
er 15 ganger høyere enn resten 

av Indonesia.”

HOR PÅ JORDHOR PÅ JORD
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Vår gjest er Lene Wikander 
(47), journalist, forfatter 
og blogger på tarapi.no. 
Hun beskriver seg selv som 
«Dama du aldri har drømt 
om å bli, men som tenker 
tanker du burde ha tenkt.». 
Vi har i grunnen ikke noe 
mer å tilføye, annet enn at 
det er et fyrverkeri av en 
dame!
Hva assosierer du med be-
grepet prostitusjon?
Prostitusjon er salg av seksuelle 
tjenester i mangel på andre reel-
le muligheter til å tjene samme 
summer. Enten av sosioøkonomiske, 
personlige eller kulturelle årsaker, 
herunder også kjønnskultur. Globalt 
sett finnes det også en helt marginal 
og derfor uinteressant gruppe som 
selger sex fordi de syns det er gøy.   

Hva assosierer du med  
begrepet «horekunde»?
Den klassiske horekunden slik 
begrepet forstås i dag, er fortsatt 
en uflidd, litt småsnuskete, mid-
delaldrende mann uten særlig 
sexappeal på gratismarkedet. Slik 

er selvfølgelig ikke virkeligheten. 
Begrepet «hore» som det blir brukt 
her, er også svært nedsettende og 

henspiller på mennesker som vare 
og ikke som helt individ, slik mange 
sexkjøpere også ser på sexarbeidere. 
Siden jeg har bodd på Jamaica West 
Indies i mange år og også gjort flere 
reportasjer om kvinnelige sexturis-
ter, har jeg bevisst brukt begrepet 
«horekunde» om kvinner som 
reiser til utviklingsland for å oppleve 
seksuelle og emosjonelle eventyr. 
Kvinners kjøp av seksuelle tjenester 
i denne sammenhengen er alltid pa-
kket inn i fortellinger om kjærlighet, 
mens det i virkeligheten handler om 
kjøp og salg av seksuell omsorg. Jeg 
har brukt begrepet «horekunde» 
retorisk om disse kvinnene i den 
offentlige debatten for bevisst å 
tvinge samtalen ut av den tilsløren-
de, kjønnskulturelle konteksten vi 
vanligvis benytter for å omtale kvin-
nelig og mannlig seksualitet, og som 
effektivt skjuler strukturelle mekanis-
mer i dette sexmarkedet.

Er det tabu å snakke om kjøp 
av seksuelle tjenester?
Ja det er tabu i vår kultur. Mye fordi 
det nok oppfattes som et sosialt ned-
erlag å «måtte» kjøpe sex.

Er det tabu å snakke om salg 
av seksuelle tjenester?
Ikke fullt like tabu som å være 
kjøper, men likevel ikke i nærheten 
av sosialt akseptert i vår kultur.

Er sex en menneskerett?
Nei, overhodet ikke.

Har kjøp av sex en funksjon 
utover det rent seksuelle?
Ja, helt klart. Bortsett fra det åpen-
bare at mange gjennom å kjøpe 
seksuelle tjenester prøver å tilfredss-
tille behov for omsorg, få en følelse 
av å være attraktiv, ha kontroll etc. 
Så er kjøp og salg av sex med på 
å opprettholde store strukturelle 
skjevheter i både enkeltsamfunn 
og verden som sådan. Når det for 
eksempel kommer til kvinnelige sex-
turister i utviklingsland, er dette en 

enorm industri som både er med på 
å opprettholde fattigdomsstrukturer 
og rasistiske holdninger om oversek-
sualiserte, «eksotiske» menn.

Kan kjøpere og sel-gere av sex ha det sjelelig bra med seg selv?
Det har jeg liten forutsetning for å si 
noe om fordi «sjelelig» er et veldig 
abstrakt begrep, men de færreste 
mennesker har det vel bra med seg 
selv absolutt hele tiden.

Pro et contra kriminalisering 
av prostitusjon?
Her er jeg splittet. Fordi sexindus-
trien alltid har fulgt og fortsatt følger 
tradisjonelle maktstrukturer når det 
kommer til både kjønn og økonomi, 
vil forbud kunne være med på å 
bryte opp disse strukturene. På den 
annen side må råderetten over egen 

kropp trumfe til enhver tid sittende 
politikeres synspunkter som ofte er 
farget av ren moralisme. Jeg mener 
likevel at kjøp og salg av sex må 
være regulert på en fornuftig måte. 
Overlatt til seg selv driftes dette 
markedet av arkaiske strukturer 
som ikke er moderne, humanistiske 
samfunn verdig. Jeg mener derfor 
at holdningsarbeid, kjønnsdebatt og 
bevisstgjøring rundt nord-sør-prob-
lematikk vil være vel så gode virkem-
idler for på sikt å skape et bedre 
klima for både sexarbeidere, kåte 
folk med penger, mennesker som 
lengter etter fysisk omsorg og alle oss 
andre.

 Spaltens gjest er Lene Wikander

journalist, forfatter og blogger på tarapi.no 

INTERVJU MED LENE INTERVJU MED LENE
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“Overla� til seg selv  
driftes de�e markedet  
av arkaiske strukturer  
som ikke er moderne,  
humanistiske samfunn 
verdig.”

BUY, BUY LOVEBUY, BUY LOVE
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