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Albertine takker
Helsedirektoratet for støtte 
til utgivelse av dette nummeret

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

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

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

Boka var et angrep på den 
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 beslagleggelsen 
ble opprettholdt. 

I høyesterett holdt forfatteren
selv forsvarstalen, og den var et
forsvar for retten til ytringsfrihet
- noe som resulterte i ny rettsak.
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– Lovoptimismen flyr som en vind over Europa der stadig flere 
land drøfter muligheten for å gjøre som svenskene; forby kjøp 
av seksuelle tjenester. Men det er ulike motiver som ligger bak 

forbudsiveren, og mens noen hevder at forbudet er et  
nødvendig element i likestillingsarbeidet er andre mer opptatt 

av å bekjempe de slemme gutta i internasjonalt organiserte 
kriminelle karteller. Det er selvfølgelig all grunn til å møte denne 

nyabolisjonistiske vinden med stor skepsis og se nærmere på 
hvilke interesser prostitusjonspolitikken kan tilsløre. 

Prostitusjon som fenomen er godt egnet som avledningsmanøver 
for andre samfunnsmessige forhold, som for eksempel 

finanskriser og arbeidsledighet. Spesielt når den politiske 
håndteringen av økonomikrisen har redningen av bank- og 
finansverden som mål, og ikke vanlige folks livssituasjon og 

levekår. For mens etterkrigstidens generasjoner har vært preget 
av sosial mobilitet når det gjelder utdannelse og økonomi, 
møter veldig mange av dagens unge europeere et stengt 

arbeidsmarked og usikker framtidsutsikt. Til tross for at de har 
høyere utdannelse enn foreldregenerasjonen har. For folkevalgte 
politikere som likevel er fratatt nasjonale handlingsmuligheter når 
det gjelder økonomi, kan problematisering av prostitusjon være 
en strategisk løsning for å få oppmerksomheten rettet over på 

noe annet enn deres egne utilstrekkelighet når det kommer til å 
sikre borgernes velferd. 

Å løfte fram ofre eller jage syndebukker kan som kjent også 
være et velegnet maktgrep, og kvinnelige sexarbeidere i Europa 
har kanskje mer til felles med kriminaliserte homofile i Russland 
og Uganda enn det vi liker å tenke på. Å koble prostitusjon til 

trafficking og organisert kriminalitet har skapt en global  
menneskehandeldiskursen som er som et kinderegg med 

tre i ett; ideelle ofre som utnyttes på det grøvste av kyniske 
bakmenn og skaper en arena for handlekraftige politikere som 
tar grep og sørger for at forbud og straff beskytter både individ 
og samfunnet mot disse grusomme lovbryterne.  Problemet er 
som mange har pekt på, i diskursen reduseres migrasjon til et 
spørsmål om individuelle ofre og kyniske gjerningspersoner. 

Det usynliggjør internasjonal politikk som både skaper behov 
for og vanskeliggjør migrasjon, og den stilner kritiske røster: For 
hvem vil vel sette seg opp mot kampen mot sexslaveriet for å 

påpeke at de virkelige grusomhetene finner sted i en stadig mer 
begrenset mulighet for å komme til Vesten og de mange tusener 

som dør på veien til og farten over til Europa. 

Forbud mot sexkjøp skaper vei i vellingen hevdes det, og den 
herskende lovoptimismen trenger hverken empirisk referanse til 

fortidens eller nåtidens strafferettslige kontrollregimers  
manglende evne til å bekjempe prostitusjon. 

Men det er som vist ovenfor all grunn til å ikke ta for gitt at det 
er bekymringer for sexarbeidere som ligger bak forbudsiveren 

og den tilsynelatende lovoptimismen, men se på hvordan 
prostitusjonsdebatten kan tildekke andre samfunnsmessige og 

sosiale forhold og spørsmål. 
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LEGITI MERING
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Den 11. august i fjor ble Vista Analyses  
rapport Evaluering av forbudet mot  
kjøp av seksuelle tjenester presentert  
av prosjektleder Ingeborg Rasmussen 
og professor Steiner Strøm i Justis- 
departementets lokaler i Nydalen.

Det var mange som hadde funnet veien til 
Justisdepartementets nye lokaler i Nydalen 
da evalueringen av sexkjøpsloven skulle 
lanseres. Journalister, ihuga abolisjonister, 
liberalister, representanter for tiltak og 
sexarbeidere var alle spent på utfallet. 
Spenningen dreide seg ikke så mye om 
hvorvidt evalueringsrapporten fra Vista 
Analyse ville bringe inn nye momenter, 
men om hvem som ville gå seirende ut av 
debatten. Ryktene løp foran lanseringen, 
og forhåpningene om at den ville bringe 
noe nytt, var heller små. 
– Forbudet mot sexkjøp har fungert etter 
intensjonene, sa prosjektleder Ingeborg 
Rasmussen til de frammøtte, inkludert 
statssekretær Vidar Brein-Karlsen som  
representerte regjeringen. 

De kule lunsjkundene er borte, prisene 
har gått ned, gatemarkedet er redusert med 
mellom 20 og 25 prosent sammenlignet 
med året før loven trådte i kraft, og både 
utenlandske halliker og menneskehandlere 
skyr markedet på grunn av dårlige inn- 
tjeningsvilkår, meldte Vista Analyse. I tillegg 
kunne analyseselskapet meddele at det var 
vanskeligere å selge sex, at volden ikke 
hadde økt og at det var klare indikasjoner 
på endrede holdninger. Det siste ble sagt 
med et visst forbehold da det ifølge  
Ingeborg Rasmussen var vanskelig å slå 
fast bombastiske sannheter etter bare fem 
års virketid for lovforbudet. Vista Analyse 
formidlet også at når det gjaldt effekten 
av lovforbudet på internasjonale nivå, var 
det liten grunn til å tro at sexkjøpsloven 
har redusert menneskehandel, selv om det 
også var et mål med loven. Til det utgjør 
nordmenn en for liten gruppe til tross for 
høy betalingsevne og stor kjøpekraft, sa 
Rasmussen. 

           jampanje og lovoptimisme
      Abolisjonister av alle avskygninger  
     gledet seg. «Evalueringen viser at  
loven er en suksess», skrev Marie Simonsen  
gledestrålende i Dagbladet (12.august  
2014), og understreket at rapporten var helt  
uavhengig evaluering og uten slagside.  
Med stor lovoptimisme slo journalisten i den 
liberale avisen fast at til tross for kort virke-
tid er funnene i tråd med svenske erfaringer 
der det hevdes at både prostitusjon og  
motstand mot loven har forduftet i løpet av 
det siste tiåret. Prostitusjonsliberalismens 

S
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endelikt ble spådd, for nå ser hele  
Europa mot Sverige, skrev Simonsen, 
og anbefalte Erna Solberg å droppe  
den bebudede stortingsmeldingen 
om prostitusjon: Fordi «resultatet er  
praktisk gitt».  

Det var ikke bare Simonsen som 
strålte, representanter fra kvinne- 
bevegelsen og krisesentersekretariatet 
skålte i sjampanje. Likestillings- og 
diskrimineringsombudet formidlet i 
en pressemelding at evaluering viser 
at lovforbudet virker, og Aftenpostens 
mat- og moroskribent Joacim Lund 
(Aftenposten 11. august) slo fast at 
selv de med ideologiske skylapper må  
innrømme at loven virker. Get over it 
og gå videre, var hans gode råd. 

Hva med oss andre? Var det gråt,  
tenners gnissel og gravøl over tapt 
kamp? Nei! 

For selv om sexarbeidere, representanter 
fra prostitusjonstiltakene, prostitusjons-
forskere og samfunnsdebattanter – ja 
sågar PIONs utsendte, ganske sikkert 
hadde foretrukket funn og konklusjoner 
som gikk i vår favør, hersket det stor  
tvil om evalueringen var i stand til å  
konkludere med noe helst om oppgang 
eller nedgang. Fagansvarlig ved Pro 
Sentret, Camilla Hammergren, uttalte 
til vg.no (11. august 2014) at hun var 
i tvil om det metodiske grunnlaget – 
markedsanalyse basert på prisendringer 
– er egnet til å estimere omfanget av 
prostitusjon. Pris styrer i liten grad 
folks adferd når det kommer til kjøp 
og salg av sex, formidlet Hammergren. 
Hege Grostad var ikke imponert over 
utvalget av sexarbeidere som var  
representert i evaluering, og uttalte 
i samme artikkel at ingen av hennes  
kollegaer hadde blitt kontaktet av Vista 
Analyse. Og som blant annet under-
tegnede fikk anledning til å peke på 
adskillige ganger disse to dagene i  
august da evalueringsrapporten var en 
del av den offentlige samtalen – det 
er så mange andre faktorer som har  
påvirket endringer i gateprostitusjonen 
i Oslo at det er klin umulig å si at  
reduksjon i markedet er en effekt av 
lovforbudet. 

Det kan nevnes i fleng; demokratiseringen 
av tilgangen til legemiddelassistert 
behandling gjør at det er færre kvinner 
i den rusrelaterte prostitusjonen som 
er nødt til å finansiere sitt daglige 
stoffbehov med sexsalg. Digitalisering 
har flyttet store deler av kontakt- 
formidlingen mellom selger og kunde 

til online-tjenester, det gjelder også 
nyrekruttering i den rusrelaterte  
prostitusjonen. Dagens unge står ikke 
på Strøket, men tilbyr sine tjenester på 
sosiale medier, chat-grupper og dating-
portaler. Sist, men ikke minst har andre 
renovasjonstiltak som sentrumsaksjonen 
medført at sexarbeiderne på gaten har 
flyttet inn eller benytter andre kontakt-
muligheter med kunder. 

Vista Analyse sa ikke så mye om 
innendørsmarkedet, ei heller om  
ekspansjon i det skeive markedet 
med menn som selger sex til menn og 
transpersoner som selger sex. Begge 
gruppene rommer både personer som 
bor i Norge og tilreisende fra andre 
land i Europa. 

            
videns  

   Hva er så Vista Analyses  
       kunnskapsgrunnlag? Jo, en ny 
gjennomgang av gamle data fra Fafos 
omfangsberegning fra kartleggingen 
Mangfoldig marked (May-Len Skilbrei 
og Marianne Tveit 2008), og Pro Sentrets 
årlige rapportering om hvor mange de 
møter i løpet av en kveld på oppsøkende 
virksomhet, antall brukere og estimering 
av omfanget på innendørsmarkedet 
basert på kartlegging av annonser. Det 
siste er så ustabilt at Pro Sentret har 
sluttet å rapportere om kartleggingen.  
Til og med PIONs rapport fra 2005 
som gjør et forsøk på å estimere  
omfanget av sexarbeidere i Oslo, var 
tatt med i beregningen. 

I tillegg har Vista Analyse intervjuet 
politi- og påtalemyndigheter i Oslo, 
Bergen, Stavanger og Trondheim,  
prostitusjonstiltakene i Oslo, Stavanger 
og Bergen, brukerrådet på Nadheim og 
Natthjemmet som er prostitusjonstiltak 
i regi av Kirkens Bymisjon i Oslo, og 
noen få sexarbeidere på innendørs-
markedet. Datagrunnlaget rommer også 
noen rettsdommer på menneskehandel- 
saker, politilogger og registerdata. 

Evalueringen rommer ingen selvstendig 
omfangskartlegging eller forsøk på  
sådan, over omfanget av sexarbeidere, 
og det er heller tvilsomt om man kan si 
noe som helst om omfanget i 2014 basert 
på tidligere kartlegginger, uansett 
hvilke nye briller man tar på seg i  
gjennomgangen av gammel data.  

Kanskje det mest slående tatt i  
betraktning at rapporten lener seg 
tungt på sekundærkilder, er fraværet 
av siste års forskning på feltet. Det 
har tross alt vært en positiv utvikling 
i kunnskapsproduksjonen både i norsk 

og nordisk sammenheng. Vista Analyse  
velger i stedet å presentere egne 
forskeres prosjekter uten at det klar-  
gjøres hvordan disse har overførings- 
verdi til norske forhold. 

         algbart resultat  
       Man kan lure på hvorfor Vista   
       Analyse velger å presentere så  
entydige konklusjoner, for om man leser 
hele rapporten, ser man at analyse- 
instituttet tar en rekke forbehold om 
usikre kilder og slutninger. Dette sier jo 
også sitt om journalistandens interesse 
for å gå i dybden, men vi lar det ligge i 
denne runden. 

Rammevilkårene for arbeidet var 
som kjent dårlig; ett år og én million 
kroner var satt av til jobben. Fafos 
prostitusjonsforskere hadde allerede 
bebudet at de ikke kom til å være blant 
tilbyderne på anbudet etter å ha slått 
fast at rammevilkårene var for dårlige 
for en seriøs, kunnskapsbasert rapport. 
Vista Analyse påberopte seg imidlertid 
ikke de elendige rammevilkårene under 
debatten. I stedet imøtegikk Ingeborg 
Rasmussen den faglige og metodiske 
kritikken mot evalueringen med å 
henvise til at det er ikke deres arbeid 
å vekte de forskjellige virkningene 
og lage en total konklusjon der alle 
forhold er tatt i betraktning, det er  
politikernes. Vi summerer ikke epler og 
brød, sa Rasmussen til Aftenposten (18.
august 2014). 

Spørsmålet som da popper opp, er om 
ikke politikere må ha et grunnlag for 
å vekte de ulike virkningene. Og hva 
blir konsekvensene når Vista Analyse 
tilsynelatende er mer opptatt med å  
posisjonere seg på feltet enn å  
produsere kvalitetsbasert kunnskap?  
Analyseinstituttenes kredibilitet i  
offentlige sektor avhenger tross alt 
av at de kan legitimere politiske  
beslutninger gjennom kunnskap. Og 
man kan virkelig lure på kompetansen 
i feltet når Vista Analyse slår fast at 
vanskeligere forhold for inntjening 
skremmer halliker og menneske- 
handlere fra Norge. Alle vet at sex- 
industrien ikke er som annen  
varehandel og at vanskeligere forhold 
betyr mer utgifter for selgersiden og 
ikke mindre inntekt for tredjepart.  
Og er det noe som kjennetegner  
tredjeparts utnyttelse i Norge så er det 
at denne ikke foregår blant luksus- 
eskorter, tvert i mot har denne  
businessen etablert seg blant de mest 
marginaliserte gruppene av utenlandske  

E
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kvinner i gateprostitusjonen. Det er heller 
ikke alltid snakk om ren utnyttelse, 
men at man tjener penger på andres 
behov for tjenester som ellers i det  
kapitalistiske systemet. Små nyanser 
som kommer frem i samtale med sex- 
arbeidere. 

    Det mest graverende med  
evalueringsrapporten er imidlertid Vista 
Analyses håndtering av intervjuene med 
sexarbeidere. Det hoppes galant bukk 
over informasjon om at kriminalisering 
har ført til økt vold og mindre tillit 
til politiet som i praksis betyr at vold, 
ran og overgrep ikke anmeldes. Her 
benytter Vista Analyse seg ukritisk av 
politiets beretning om at lovforbudet 
har bidratt til å bedre relasjonen  
mellom statens maktapparat og  
samfunnets marginaliserte befolkning, 
og det slås fast at årsaken til at færre 
anmelder vold er vandrehistorier i 
prostitusjonsmiljøene, eventuelt at det 
uansett er personer som er bedre tjent 
med å holde seg unna politiet. 

Vista Analyse velger altså å håndtere 
utsagn fra politi og påtalemyndigheter 
som fakta som måles opp mot erfarin-
ger som sexarbeidere bringer til torgs, 
uten at dette kommer fram i rapporten. 
Evalueringsrapporten formidler med 
andre ord prostitusjonsfeltet slik det ser 
ut fra politiet og påtalemyndighetenes 
ståsted. 

Men evalueringsrapporten bringer  
faktisk enkelte viktige momenter inn, 
som at politiets Operasjon Husløs pri-
mært handler om å kaste sexarbeidere ut 
fra bolig, at sexarbeidere opplever større 
utrygghet. Kondomer er brukt som bevis 
for prostitusjon, mindre forhandlings-
makt, utrygge arbeidsforhold med 
out-call – det vil si at man drar hjem 
til kunden eller møter kunden på  
hotell og mister kontrollen man har når 
kunden er gjest på deres domene. Det 
meldes som sagt om veldig høy terskel 
for å anmelde vold, og selv om Vista 
Analyse formidler at det er basert på 
vandrehistorier, forteller sexarbeiderne 
om behov for å holde seg unna politiets 
radar og tilby kunder høy grad av  
diskresjon. Sistnevnte peker i retning 
av at sexarbeiderne har fått ansvar for 
å beskytte kundene mot politiet, og  
årsaken til at Vista Analyse ikke  
plukket opp dette temaet i samtale med  
sexarbeiderne, er uviss.  

 
 
         Evalueringen har som sagt blitt 
møtt med kritikk, og kritikerne har 
pekt på at rapportens innhold ikke 
gir grunnlag for de bombastiske  
konklusjonene som ble presentert under 
lanseringen. 

Vista Analyse har håndtert kritikken 
særdeles dårlig, blant annet ved å hevde 
at kritikken ikke er faglig, men politisk 
motivert. Det må i den sammenhengen 
nevnes at det er veletablerte og dyktige 
prostitusjons- og migrasjonsforskere 
som anklages for å være ukvalifisert 
for å vurdere Vista Analyse sitt arbeid.  
Det er en smule ironisk at Vist Analyse 
hevder forskere som May-Len Skilbrei, 
Anette Brunovski og Guri Tyldum er 
partisk og derfor ikke relevant å lytte til 
tatt i betraktning at det er deres arbeid 
som ligger til grunn for mye av  
instituttets arbeid. 

Den måten Vista Analyse har håndtert 
kritikken blir derfor både faglig  
uforståelig og uetisk stilt overfor den 
gruppen de selv valgte å håndtere over-
fladisk og omtrentlig, nemlig situasjon 
for sexselgere. Spørsmålet som var satt 
som første kunnskapsmål for  
evalueringen, nemlig hvordan sexkjøps- 
loven har påvirket livssituasjonen til  
sexarbeidere, velger Vista Analyse å ikke 
bare å se bort fra, men håndterer det som 
et forstyrrende element i forsøket på  
tilpasse terrenget deres eget kart  
basert på økonomisk markedsanalyse.  
Hypotesen er at om produktet ikke gir  
ønsket profitt, forsvinner det fra  
markedet. Men prostitusjon kan som 
tidligere nevnt ikke reduseres til et 
spørsmål om tilbud, etterspørsel og 
profitt. 

Det aller verste er at vi har fått en 
evaluering som er totalt ubrukelig 
sett fra et faglig ståsted, men politisk 
nyttig. Det er bare å se til svenske 
myndigheters bruk av evalueringen fra 
2010 som ble møtt med samme faglige 
kritikk som den norske. Svenske 
politikere velger å se bort fra disse inn-
vendingene i promoteringen av Sveriges 
prostitusjonslovgivning som den beste 
løsningen i en stadig mer forbuds- 
orientert styringsideologi. Og det  
handler ikke engang først og fremst om 
å være best i å kriminalisere prostitusjon, 
men best på å etablere tiltak med formål 
om å bekjempe menneskehandel. Det 
er her Sverige og Norges evaluering gjør 
at de seiler fram som klare moralske 
vinnere i det internasjonale politiske 
samfunnet. 

         pilog 
         Steinar Strøm fra Vista Analyse  
    har allerede formidlet Vista 
Analyse resultater til Vatikanet, i et 
møte som fant sted 29. april 2015. Og 
i Samfunnsøkonomien 3. 2015 skriver 
Strøm: 

«Konferansen fant sted i Vatikanets 
konferansebygning: Casina Pio IV. I alt 
var det 27 innlegg på konferansen. Ved 
slutten av konferansen oppsummerte 
lederen av konferansen, professor 
Margaret Archer, innleggene på  
konferansen. Det ble laget en anbefaling 
beregnet for FN om hva en burde gjøre 
internasjonalt for å begrense menneske- 
handel. Pave Frans holdt også et  
innlegg og viste med all tydelighet sin 
innsikt i konferansens tema og sitt  
engasjement i saken. Senere i år vil det 
komme ut en bok basert på innleggene 
på konferansen. Konferansens deltakere 
besto av tre grupper: Bidragsytere som 
presenterte sine arbeider, Vitenskaps-
akademiets medlemmer, hvorav en 
er norsk, professor Janne Haaland  
Matlary, som også hadde et innlegg 
på konferansen, samt observatører. 
Bidragsyterne kom fra mange land og 
representerte mange ulike profesjoner 
(jurister, teologer, filosofer, sosiologer, 
antropologer, statsvitere, politiutdannete, 
statistikere og økonomer). 

Politiet i Norge sier at loven mot  
menneskehandel, hallikparagrafen og 
sexkjøpsloven er tre lover som samvirker 
og er rettet mot det samme markedet 
og det samme problemkomplekset. 
Sexkjøpsloven har gjort det lettere å 
drive politiarbeid rettet mot menneske- 
handel og halliker. Sexkjøpsloven 
gir en inngangsport for informasjon 
og bevismateriale, og dermed bedre  
forutsetninger for å kunne etterforske 
menneskehandelsaker. Risikoen for å 
bli tatt vil dermed øke. Når dette  
kombineres med lavere inntjenings-
potensial som følge av redusert 
etterspørsel og økte kostnader, vil  
Norge framstå som mindre attraktivt for 
menneskehandel.

E

Underslår negative  
konsekvenser 

ilpasset politisk  
styringsideologiT
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E N  r a p p o r t  s o m  b e s t i l t : SexkjØpsloven ofrer 

velferden til sexarbeidere i et usikkert og 

tvilsomt forsØk pÅ   Å fÅ ned prostitusjons- 

tallene. Rapporten fra Vista Analyse er 

for svak til Å kunne brukes som forsvar for 

loven. 

AV    A n d e r s  S o l l i  S a l
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I fjor spurte Olav Lægdene fra Kirkens 
Bymisjon en kvinne som har solgt sex i 
mange år og vært offer for menneske-
handel, om hun angret på at hun hdde 
dratt til Norge for å selge sex og hva 
hun syntes om sexkjøpsloven. Å selge 
sex var aldri noe hun ønsket å gjøre, 
hun gråt hver dag, ble utnyttet og opp-
levde det som farlig. Likevel angret 
hun ikke. Hun ville gjort det igjen. 
 
Olav: Det er nå en debatt om å oppheve 
sexkjøpsloven. Hva tenker du om det? 
Kvinnen: Jeg er imot sexkjøpsloven. 
Olav: Hvorfor det? 
Kvinnen: Det å komme til Norge og 
selge sex har gitt meg muligheten til å 
gi mine barn i hjemlandet utdannelse, 
mine foreldre noe å leve av, og jeg kan 
kjøpe leker og utstyr til barna. Det har 
gitt meg og barna en bedre framtid. 
Blir det for vanskelig å selge sex i 
Norge, må en dra til andre land å selge 
sex. Skal en redusere prostitusjon må 
en gå til årsakene til prostitusjon. Det 
er jeg for. 
 
Dagbladets Marie Simonsen var kjapt 
ute med å hevde sexkjøpsloven en 
suksess og at løpet i praksis er kjørt 
for lovens motstandere. Tove  
Smaadahl i Krisesentersekretariatet 
er klar for å sprette sjampisen, mens 
Aftenpostens Joachim Lund mener 
det nå er på tide vi går videre. Loven 
funker. 
 

HVORFOR SÅ HASTVERK? 
Et hint kom kvelden etter, på TV2-
nyhetene. Etter press fra en journalist 
vedgikk prosjektleder Ingunn  
Rasmussen ved Vista Analyse, selskapet 
som har foretatt evalueringen av 
loven, at de var for bastante ved  
lanseringen av rapporten. Usikkerheten 
rundt tallene ble underkommunisert. 

Nedgangen i prostitusjon var kanskje 
25, kanskje 20 eller kanskje 50 prosent. 
«Sånn er det vel med tall.» Ja, da 
kan det vel kanskje også ha vært null 
nedgang, mulig en liten økning – hvem 
vet, når det gjelder slike tall? 
 
 
RAPPORT MED KLAR AGENDA 
OG LAV STANDARD

Dersom man kjøper den forrige  
regjerings narrativ om den endelige 
løsningen på prostitusjonsproblemet 
og skulle trenge en halvseriøs rapport 
for å gi litt underbygning, er evaluerings- 
rapporten som bestilt: Den er for så 
vidt ærlig om de metodiske  
usikkerhetene ved å fastslå trender i 
prostitusjonsmarkedet, men konkluderer 
likevel på svært tynt grunnlag at en 
reduksjon har funnet sted. Da de 
negative virkningene for sexarbeidere 
er umulig å ignorere, nevnes de, men 
gis ingen moralsk vekt.

Mens en del av kildebruken er  
selektiv, der kritiske bidrag utelates 
(som den akademiske kritikken av den  
svenske evalueringen), er andre bent 
frem uetterrettelige (som beskrivelsene 
av Tyskland. Hva som i rapporten  
kalles ”estimat” er i originalartikkelen 
”en gjetning” – uten noen referanse). 
Og som vi skal se, antyder den et 
ønsket strategiskifte hos politiet som 
ikke bør gå upåaktet hen. 
 

USIKKER NEDGANG 
Først og fremst er hovedkonklusjonen 
– en nedgang i omfanget av  
prostitusjon – svært usikker, i og 
med at estimatene spriker voldsomt. 
Videre er tellingen basert på noen 
tvilsomme antagelser. Her er et 
eksempel: Når kildene PION og Pro 
Sentret viser en nær fordobling av 
registrerte telefoner på innemarkedet 

fra 2009 til 2014, bruker de relativt 
usikre opplysninger om at i 2009 delte  
sexarbeidere numre, mens de i 2014 
heller bruker flere per person, til å 
nedjustere tallene akkurat nok til å 
kunne hevde en nedgang. En  
grundigere kritikk av dette overlater 
jeg til andre. Det er uansett ikke 
spørsmålet om en nedgang som er 
det mest problematiske – det er heller 
hvorfor en nedgang automatisk skulle 
anses som noe å være glade for. Det 
er det ikke. 
 

REDUKSJON TIL ENHVER PRIS 
Det mest oppsiktsvekkende er hvor 
snevert det rådende suksesskriteriet er. 
Enkelt og greit: en reduksjon av  
prostitusjon er lik suksess., tilsynelatende 
uavhengig hvilke negative konsekvenser 
en slik (angivelig) nedgang skulle ha. 
Rapporten er klar på to forhold:

1)    Sexarbeidere i Norge har fått      
           det verre

2)     Det er ingen grunn til å tro at   
            en eventuell reduksjon av  
            prostitusjon i Norge fører til at  
            de mennesker denne  
            reduksjonen består av, dvs. sex- 
              arbeidere, har fått det bedre

 
Ifølge rapporten er det heller grunn 
til å tro det motsatte. Det rapporten 
ser ut til å vektlegge, er at man ikke 
har kunnet dokumentere en økning 
i vold mot sexarbeidere. Samtidig 
kommer det frem at sexarbeidere nå 
vegrer seg mer for å gå til politiet, 
noe som vanskeliggjør nettopp en slik 
dokumentasjon. Sexarbeidere selv 
oppfatter at volden mot dem har økt. 
Videre skriver rapporten at arbeidet 
er blitt mer utrygt: «Kvinner i gate- 
markedet opplever en større utrygghet 
og at de har fått en svekket forhand-
lingposisjon.» (side 84).

>

"Sexarbeidere selv opplever at volden mot 

dem har økt"
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At kunden risikerer å bli tatt, gir 
sexarbeidere mindre tid til å 
vurdere kunden. I tillegg har dette 
ført til at det er vanskeligere for 
selger å kreve bruk av kondom. 
(Verdens helseorganisasjon 
anbefaler avkriminalisering 
blant annet på grunn av 
reduksjon av HIV-spredning.) 
Kundene er også blitt røffere. 
Videre skriver rapporten at flere 
gateprostituerte nå i større grad 
jobber på natta etter at politiets 
kveldsskift er over, noe som gjør 
dem både mer utsatte for vold 
og gjør dem mer skjult, altså 
gjør dem vanskeligere å telle.

 
Sexkjøpsloven bidrar også til å 
opprettholde og muligens styrke 
stigma mot selgere av seksuelle 
tjenester. Dette har mange 
tilhengere av loven benektet, 
som Smaadahl, som sier at  
«Det er jo kun et forbud å  
kjøpe.» Dette er et uhyre snevert 
syn, når loven formidler soleklart 
at prostitusjon er galt. Hvorfor 
skulle det ellers være forbudt 
å kjøpe sex? Sexarbeidere har 
fått kjenne på dette, også fra 
politiet.

 Loven gjør at flere politifolk 
ser ned på de prostituerte og 
derfor i større grad enn tidligere 
trakasserer kvinner i prostitusjon, 
som å ransake dem for kondomer, 
samt bruker ordensparagrafen 
til bortvisning for å oppfordre til 
ulovlig aktivitet, dvs .kjøp av sex 
(side 77). Her bekreftet rapporten 
en ufin tendens som også skjer 
på grensen inn i Norge, når  
kvinner ikke slipper inn fordi de 
mistenkes for å oppfordre menn 
til lovbrudd. Disse negative  
virkningene rammer innvandrere 
fra tredje verden verst. 

Mer generelt er dommen fra 
informanter, innemarkedet såvel 
som utemarkedet, at «sexkjøps- 
loven har ført til at det er fritt  
frem å trakassere prostituerte 
og at yrket som sådan er blitt 
mer stigmatiserende og skamfullt 
enn det var tidligere.» (side 78, 
min utheving.) Når formuleringen 
av spørsmålet her er såpass lite 
nøkternt og veiledende, så er det 

 

 

ikke rart man får det 
svaret man er ute et-
ter?

I et forsøk på å 
gjøre sexarbeidernes 
inntrykk av loven mer 
balansert, nevnes det 
at flere synes det 
holdningsendrende 
aspektet bak loven er 
positivt. Men når for- 
muleringen av spørs- 
målet her er såpass 
ledende – om det skal  
være «helt greit å kjøpe 
en kvinne» – så er det ikke 
rart man får det svaret man 
er ute etter. Videre nevnes 
det som «interessant» at 
det blant kvin-
ner i prostitusjon 
«også finnes kvinner som 
støtter sexkjøpsloven,» en 
besynderlig ting å trekke 
frem når rapporten innrøm- 
mer at de fleste «riktignok  
var imot loven.» (side 85).

HVA EN REDUKSJON 
INNEBÆRER FOR DE
INVOLVERTE

Til det andre punktet – hva 
betyr en reduksjon for sex- 
arbeidere, spesielt de fattige 
utenlandske? Rapporten er 
her igjen klar på to forhold: at  
årsakene til at fattige «drives til 
prostitusjon» i hovedsak er å finne 
i lokale faktorer i hjemlandet, 
som  «mangel på ordinært 
arbeid og/eller lavt betalte 
jobber». Det vil «neppe kunne 
forventes at lovforbudet mot 
kjøp av seksuelle tjenester 
i Norge vil kunne ha en 
vesentlig, eller målbar 
effekt på hvorvidt kvinner 
og menn i andre land 
drives til prostitusjon», 
heter det (side 38 og 44). 
Alt det kan gjøre er  
å gjøre det norske  
markedet mindre 
attraktivt, relativt sett. 
Vi sender altså  
problemene til andre 
land. Feier dem under 
teppet.
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FEILAKTIG OG UETISK RAMMEVERK 
Rammeverket for denne tilnærmingen, 
der man forsøker å redusere eller  
minimere etterspørselen i sexmarkedet 
ved bruk av forbud, er problematisk 
både av empiriske og moralske grunner. 
Den empiriske grunnen bygger på en 
oppfatning om at sexarbeidere i all 
hovedsak er tvunget inn i prostitusjonen 
av såkalte «bakmenn». Dette finnes 
det ingen empiri for å underbygge, 
men opprettholdes stadig av myter og 
anekdoter. I rapporten forsterkes 
dette inntrykket ved en utvalgsskjevhet 
i valg av informasjonskilder. Det legges 
stor vekt på spesielt to kilder: Kirkens 
Bymisjons Nadheim, et støttesenter 
for prostituerte – og politiet. Av den 
mangfoldige gruppen sexarbeidere 
tross alt utgjør, er det klart at Nadheim 
og politiet overeksponeres av de med 
flest problemer. Med andre ord er 
utvalget ikke representativt. På den 
måten kan politiet for eksempel si at 
de fleste sexarbeidere er 
tvunget inn i situasjonen 
eller at de ikke har sett 
tilfredse kvinner (side 71).

Dersom man ser på sex-
salg i sin helhet, ser man 
heller at det kun er 
en liten andel som kan 
betegnes som ofre 
for menneskehandel. 
Dette er viktig, ikke fordi 
menneskehandel ikke 
er forferdelig og bør 
bekjempes, men fordi 
det problematiserer  
strategien å angripe 
sexarbeid generelt for å få bukt med 
tvangsprostitusjon spesielt. Hvorvidt 
det i det hele tatt er en effektiv stra-
tegi, er kontroversielt. I tillegg er det 
moralsk betenkelig.

Og er det riktig å ofre velferden til 
sexarbeidere generelt i et usikkert og 
tvilsomt forsøk på å få bukt med  
menneskehandel (for seksuelle  
formål)? Her er vi ved den moralske 
grunnen. 

Dette argumentet tas som en selv- 
følge av tilhengere av sexkjøpsloven. 
Men som vi har vært inne på, når 
det gjelder å redusere omfanget av 
prostitusjon, så betyr ikke en reduksjon 
av menneskehandel ett sted at det er 
færre ofre for menneskehandel i sum. 

Dette er et veldig viktig poeng.  
Av nettopp de samme grunnene som 
for sexsalg, er det mer som taler for at 
menneskehandelruten enkelt og greit 
går et annet sted.

MYTEN OM AT SEXKJØPSLOVEN 
ER NYTTIG FOR POLITIET

Delen av rapporten der meningene 
til representanter fra politiet gis, 
avslører at de fortsatt ikke kan gi en 
overbevisende forklaring på hvorfor 
eller hvordan sexkjøpsloven er viktig 
for og brukes aktivt i politiets innsats 
mot menneskehandel. Likevel gjentas 
det gang på gang at sexkjøpsloven har 
en mer rettet virkning mot menneske- 
handel, at den styrker lovene mot 
hallikvirksomhet og menneskehandel 
(side 65,67,68). Når hallikvirksomhet og 
menneskehandel angår handlinger som 
er vidt forskjellige fra det å kjøpe sex, 
hvordan skal loven mot sexkjøp styrke 

disse andre lovene? Og hvorfor skal 
disse andre trenge den? Man blir ikke 
mye klokere av å lese rapporten. Fra 
politiet i Hordaland får vi høre at 
 «… de med unntak av aksjonen i 2009 
først og fremst har tatt sexkunder i 
forbindelse med etterforskning av 
hallikvirksomhet og menneskehandel. 
I Bergen har politiet opparbeidet seg 
verdifull ekspertise på menneskehandel 
og har kontakter som deler informasjon 
av landegrensene. Sexkjøpsloven er  
dermed [!] et svært nyttig virkemiddel 
for å bygge opp straffesaker knyttet til 
de to andre lovene.» (side 71).

 

Hvis sexkundene ble tatt i forbindelse 
med etterforskning av hallik- og  
menneskehandel , er det sånn å  
forstå at etterforskningen ikke 
kunne vært gjort uten å ta disse 
sexkundene? Slike pseudo-slutninger 
er det mange av i rapporten, der 
sexkjøpslovens nyttighet med hensyn 
til bekjempelse av hallikvirksomhet og 
menneskehandel er ment å illustreres. 
Det nærmeste vi kommer en forklaring 
er at sexkjøpsloven kan bidra med 
bevisførsel i hallik- og menneske- 
handelsaker dersom sexkjøpsloven 
skulle bli opphevet. Som eksempel 
(side 92) får vi høre en trist historie om 
en ung jente som offer for menneske-
handel. Selv om sexkjøpsloven ikke 
bidro til at hun ble oppdaget – det var 
gjennom andre sexarbeideres  
innrapportering om trusler – nevnes 
det avslutningsvis at sexkjøpsloven 
bidro til «å identifisere omfanget av  
menneskehandel i denne saken.»

 
Spesielt med tanke på 
at man andre steder 
både etterforsker og 
bekjemper menneske- 
handel uten noe 
generelt forbud mot 
sexkjøp, og der de beste 
ordningene er der sex-
arbeidere selv har best 
mulighet til å melde om 
og å organisere seg mot 
menneskehandel. For-
utsetningene for dette 
er avkriminalisering. 
Alternativt kan man 
eksplisitt forby sex-kjøp 

av ofre for menneskehandel, slik Fin-
land har gjort, noe som gir kundene 
spesifikke incentiver til å være på vakt 
mot dette. Et annet poeng om den an-
givelige viktigheten av sexkjøpsloven 
nærmer seg det skammelige og viser 
det instutisjonsaliserte stigmaet mot 
sexarbeidere. Dette er at sex- 
arbeidere skal ha «fått styrket sin 
posisjon som følge av at sexkjøpsloven 
gir muligheter til å anmelde kunden» 
(side 84). Dette skal sexarbeidere  
absolutt ikke trenge! Skal ikke sex-
arbeidere på lik linje med andre kunne 
anmelde personer for vold, trusler 
eller andre lovbrudd? Dette er grov 
og rettighetskrenkende forskjells-
behandling.

"Er det riktig å ofre velferden til  

sexarbeidere generelt i et usikkert og  

tvilsomt forsøk på å få bukt med  

menneskehandel?" 

>
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POLITIETS ØNSKE OM NY  
TAKTIKK 
Ut fra rapporten ser det ut til å ligge 
til rette for et skifte av taktikk når det 
gjelder politiets bredere strategi om å 
bekjempe menneskehandel. Dette går 
på å flytte ressurser fra menneske-
handeletterforskning til håndhevelse 
av sexkjøpsloven.

Flere steder i rapporten blir det 
påpekt, både av forskjellige  
politietater og påtalemyndighetene, 
at etterforskning og straffeforfølgelse 
i menneskehandelsaker er vanskelige 
og ressurskrevende, og tar lang tid. På 
den andre siden blir det påpekt, flere 
ganger, at håndhevelse av sexkjøpsloven 
er en enkel og kjapp sak. Og lett å 
målstyre. Politiet i Trondheim bøtela 
ifjor 61 personer, fordelt på 146  
anmeldelser for sexkjøp. Samtidig 
«ser ikke politiet noen særlige tegn på 
utbredt menneskehandel i distriktet i 
dag (side 62)». Meg bekjent har ingen 
av disse sakene vært knyttet til  
menneskehandel.

Denne tendensen til et skifte i fokus 
er foruroligende. For det første fordi 
taktikken å skulle bekjempe menneske-
handel gjennom å forby sexkjøp er så 
usikker. (Politets rapport om  
menneskehandel, KOM fra 2012, viser 
en kraftig økning av tilfeller siden 
2009.) For det andre, vil vi ha et 
samfunn der et onde som menneske-
handel bekjempes indirekte ved bruk 
av makt mot sexkjøpere, som i all 
hovedsak ikke har noe å gjøre med 
menneskehandel, samtidig som det 
går såpass utover sexarbeidere  
generelt, som vi har sett at det gjør? 
Skal sexkjøpere og sexselgere gjøres 
til midler på denne måten? 

VI TRENGER EN ANNEN 
TILNÆRMING 
Det finnes andre tilnærminger utover 
det å ville forby handlinger noen av 
oss ikke liker og å oppdra samfunnet 
holdningsmessig gjennom slike lov- 
forbud, og der kampen mot menneske- 
handel trolig er bedre. Heldigvis.  
Fokuset om hvorvidt vi skal ha en  
sexkjøpslov eller ikke er altfor snever.

 
Vi har sett at sexkjøpsloven har en 
rekke negative virkninger på leve-
vilkårene til sexarbeidere. Det er den 
ikke alene om. Hallikparagrafen har 
blitt kraftig kritisert for måten den blir 
brukt til å kaste sexarbeidere ut av 
leilighetene sine og hvordan de blir 
fratatt depositumet, alene fordi de 
selger sex. Et annet problem med 
denne loven er at den gjør det umulig 
for sexarbeidere å jobbe sammen, å 
organisere seg eller ta i bruk vakt-
hold, tiltak som vil gjøre forholdene 
tryggere. For det tredje er hallik- 
paragrafen uansett foreldet og 
overflødig. All relatert aktivitet som er 
uønsket eller skadelig dekkes uansett 
av loven om menneskehandel, da den 
straffer med fengsel inntil fem år; 
den som ved vold, trusler, misbruk av 
sårbar situasjon eller annen utilbørlig 
atferd utnytter en person til prostitu-
sjon eller andre formål (§224a). 

Ser man på hva det er hallikparagrafen 
dekker, men som ikke dekkes av 
menneskehandelparagrafen, er det 
utelukkende tjenester som kan være 
til hjelp for sexarbeidere. Rapporten 
selv skriver at «hallikvirksomhet» kan 
øke sexarbeideres sikkerhet og profitt. 
(side 44)). Hvorfor skal vi da på død 
og liv bevare denne paragrafen? Den 
må skrotes.

Det er på tide å skifte fokus fra det 
vi kan forby til hvordan vi konkret og 
positivt kan forbedre vilkårene til sex-
arbeidere, og slutte å jobbe mot dem. 
Muliggjøre sikkerhetstiltak, styrke 
rettsikkerheten. Og ikke minst, få bukt 
med hva som i følge sexarbeidere 
over hele kloden er enige om er deres 
verste fiende, det sosiale stigma som 
bidrar til at de blir ansett som en 
pariakaste. Alt dette er fullt ut forenlig 
med hjelpetiltak for de som vil ut. 
Holdninger som Arbeiderpartiets 
Ragni Løkholm Ramberg eller Høyres 
Stian Berger Røsland om at målet for 
loven aldri var å gjøre livet bedre for 
sexarbeidere, en holdning dypt  
forankret i forbudstilnærmingen, er 
ikke regjeringen verdig. 
 
Tidligere publisert i Minerva 14. august 
2014.
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«den som ved vold, trusler, misbruk av 
sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd 

utnytter en person til prostitusjon eller  
andre formål».
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Av May-Len Skilbrei, professor i kriminologi, 
UIO, og Anette Brunovski , forsker ved Fafo 

 
Selv om mye er problematisk med 
Vista-rapporten, er faktisk ikke 
konklusjonene hovedproblemet, 
men at myndighetene ikke har lagt 
opp til en full evaluering.

 
11. august ble evalueringen av  
sexkjøpsloven publisert. Vi har lang  
og bred erfaring fra forskning på  
prostitusjon og menneskehandel  
gjennom flere titalls prosjekter, men 
da dette oppdraget ble utlyst valgte 
vi å ikke søke, fordi vi mente rammene 
var uforsvarlige.

Det mener vi fremdeles. Evalueringen 
Vista Analyse har utført er for smal, 
og det er knyttet altfor stor usikkerhet 
til de sentrale konklusjonene. Dermed 
er vi kommet dit vi fryktet; vi har fått 
en evaluering som ikke bringer kunn- 
skapen om utviklingen i prostitusjons-
markedet videre. Kanskje stemmer mye 
av det som står i rapporten, men i altfor 
mange tilfeller er grunnlaget for svakt 
til å vite om det faktisk gjør det.

Vista har gått sjeldent hardt ut i et 
komplekst felt når de hevder at det ikke 
var vanskelig å trekke konklusjonen 
om at loven i det store og hele har 
fungert etter hensikten, og at funnene 

var klare og entydige. Dette har  
forbauset mange som har lest hele 
rapporten, for der uttrykkes det tvert 
imot svært mye tvil og usikkerhet 
om grunnlaget for konklusjonene.  
Urovekkende er det også at rapporten 
påpeker forhold som tyder på at  
situasjonen kan ha blitt betydelig verre 
for personer i prostitusjon, uten at dette 
ser ut til å tillegges særlig vekt eller 
drøftes. Dette gjelder for eksempel 
at kvinner i gatemarkedet opplever 
økt utrygghet og at forholdet til  
politiet er forverret. Flere har allerede 
pekt på svakheter i rapporten og  
konklusjonene den trekker, men vi er  
skuffet over manglen på kritisk  
refleksjon hos flere kommentatorer. 
Det mye refererte estimatet over 
nedgangen i prostitusjon er, som  
rapportforfatterne selv sier, forbundet 
med betydelig grad av usikkerhet.

Et viktig og uavklart spørsmål er om 
prostitusjonen nå foregår via andre 
kontaktarenaer. Det nevnes flere  
steder i rapporten at det kan ha 
skjedd tilpasninger, slik at flere prøver 
å bli mer usynlige og dermed unngå 
nettopp de «tellbare» arenaene. 
Noen av konklusjonene er basert på  
resonnementer, og ikke empirisk  
dokumentasjon. Og om man husker 
tilbake, var nettopp utviklingen av et 

mer skjult og uoversiktlig marked en av 
bekymringene. Er det blitt slik? Det vet 
vi ikke. Er det funn i rapporten som 
tyder på at det kan være tilfellet?  
Absolutt.

Mangler faglig grunnlag
Rapporten hevder at sexkjøpsloven 
trolig har ført til mindre menneske- 
handel fordi etterspørselen etter 
prostitusjon skal ha blitt dempet, 
kostnader knyttet til å drive prostitusjon 
skal ha økt og profitten dermed gått 
ned. Dette er et eksempel på en  
konklusjon basert på resonnementer, 
ikke empirisk dokumentasjon. Det ser 
ut til at rapporten legger til grunn at 
menneskehandel fungerer etter rene 
markedsøkonomiske vurderinger. Men 
hvor er det faglige grunnlaget for denne 
antagelsen? Og hvis forutsetningene 
stemmer, betyr det at færre blir  
utnyttet, eller tar det lengre tid å 
betale ned gjeld? Kan det være at 
menneskehandel går ned, samtidig 
som forholdene for dem som befinner 
seg i en fastlåst situasjon blir enda 
verre? Det er ikke sikkert det er slik, 
men det er helt sentralt å undersøke 
om tilsiktede konsekvenser også kan 
ha andre, uønskede følger. 

Videre hevdes det at loven har  
styrket kvinner i prostitusjon fordi de 

MYE TVIL OG USIKKERHET
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kan anmelde kunder for kjøp, uten 
at dette blir stående som noe annet 
enn en påstand. Har forfatterne  
satt seg inn i andre forhold som 
påvirker hvorvidt folk anmelder 
lovbrudd, slik som manglende tillit 
og stigma?

Vista sier i rapporten at de ikke 
finner grunnlag for å si at volden 
har økt; på nettsidene sine slår de 
kategorisk fast at volden ikke har 
økt. Når de viser til at andre 
rapporter (inkludert en Fafo-rapport) 
heller ikke finner indikasjoner 
på dette, grenser det til tvilsom  
refereringspraksis: Hverken Vistas 
egen rapport eller kildene de  
refererer til har brukt egnede  
metoder til å etablere forknings- 
basert kunnskap om hvorvidt 
volden har økt eller ikke som en 
følge av sexkjøpsloven. Og i alle 
fall i Fafos rapport var dette heller 
ikke intensjonen. Denne referansen 
støtter på ingen måte Vistas 
påstand. 

 
Underdokumentert og omtrentlig
Livssituasjonen til personer i  
prostitusjon – en svært heterogen 
gruppe med stor variasjon i 
ressurser og rettigheter – er  
underdokumentert og omtrentlig 
behandlet i rapporten, på tross av 
at dette i utlysningen var satt opp 
som det første kunnskapsmålet for 
evalueringen. 

I motsetning til det som er vanlig 
i bearbeiding av kvalitative data, 
blir ikke informasjon fra intervjuene 
diskutert og sett i sammenheng 
med hvem informasjonen kommer 
fra. For eksempel blir utsagn fra 
politiet stående ukommentert 
av forskerne, og i senere kapitler 
gjengis de som fakta. Kunnskaps-
grunnlaget fremgår ikke: Hvor 
mange kvalitative intervjuer med 
personer i prostitusjon inngår i  
datamaterialet, hva er de spurt 
om, og gjennom hvilke kanaler er 
informantene rekruttert?

Det refereres til en telefon-
undersøkelse med personer i 
prostitusjon på innemarkedet med 
en svarprosent på 46, men ikke 
hvor mange som ble oppringt i  
utgangspunktet. Det er uvanlig og 
svært uheldig at en slik rapport, 
spesielt en som hevdes å ha 
utvetydige svar på kompliserte 
spørsmål, ikke inneholder en  
redegjørelse for hvilke data som 

er samlet inn og på hvilken måte.
Metode og forskningsetikk er 

alltid viktig – ikke minst i omgang 
med sensitive data og en utsatt 
gruppe. Hvordan har Vista sikret 
fritt og informert samtykke fra 
respondentene, hvordan har de 
behandlet sensitive data, og hvilke 
forskningsetiske refleksjoner og 
vurderinger har de gjort? Det er 
problematisk at et departement 
finansierer forskning uten å stille 
krav om slike redegjørelser.

Kan brukes av enige og uenige
Selv om mye er problematisk 
med denne rapporten, er faktisk 
ikke Vistas konklusjoner hoved-
problemet, men at myndighetene 
ikke har lagt opp til en full  
evaluering. Vi påpekte for ett år  
siden at rammene for evalueringen 
var uforsvarlige. Gitt kompleksiteten 
i feltet mente vi, og mener  
fremdeles, at dette er en oppgave 
som burde vært løst av flere  
fagmiljøer fra relevante felt, som 
vold, holdningsendringer, migrasjon, 
politi og sosialt arbeid. Dette ville 
styrket den faglige verdien av 
evalueringen i det videre arbeidet 
med prostitusjonspolitikk. Ikke 
minst ville evalueringen hatt en 
større troverdighet og tyngde om 
den var utført av flere forsknings- 
miljøer, med relevant kompetanse.  
Slik det er blitt nå har vi fått  
akkurat det vi forutså, en rapport 
som kan brukes av dem som er 
enige i konklusjonene, og meget 
lett kan avvises av dem som er 
uenige.

Tidligere publisert i  
Aftenposten 16. august  
2014.
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I en rekke land diskuteres det nå om 
sexkjøp skal kriminaliseres, og når 
Norge evaluerer innføring av sex-
kjøpsloven, er det mange som følger 
med, også utenfor Norges grenser. 

I evalueringen som ble lagt frem i 
forrige uke slår Vista Analyse fast,  
med stor sikkerhet, at loven har virket 
etter hensikten og at antallet prostituerte 
i Norge hadde blitt redusert med 25 
prosent. Dette er et resultat som vil ha 
konsekvenser for politikkutforming i 
en rekke land. 

 
SVAKERE DATA 
Vista Analyse sier at de baserer seg 
på de samme kildene som vi på Fafo 
har brukt i våre tidligere kartlegginger 
av prostitusjonsmarkedene. Dette  
stiller jeg meg svært undrende til. I 
våre kartlegginger har vi i all hovedsak 
basert oss på egne data og ikke på 
sekundærdata, slik Vista gjør. Vi kan 
heller ikke se at det er meningsfylt å 
telle annonser, som er hovedkilden  
til Vistas estimat, uten å ringe de  
oppgitte numrene og sjekke om de  
faktisk er i bruk. Ting kan fort bli 
liggende lenge på internett. Dette gjør 
at Vistas evaluering bygger på  
betydelig svakere data enn det vi 
vanligvis jobber med. 

Vista hevder også at de i sin  
rapport viser tydelig hva som er  
usikkerhetsmomentene i analysen. 
Her blir jeg i tvil om vi diskuterer 
samme rapport. I rapporten finner vi 
grundige diskusjoner om enkelte  

faktorer i beregningene, men disse 
har små utslag på det endelige  
resultatet. De virkelig store grepene, 
nevnes knapt i teksten.  

 
GRENSER TIL GJETNINGER 
Konklusjonen om at det har vært 
en reduksjon i markedet hviler på 
antagelser som grenser til gjetninger. 
Én antagelse har særlig stor effekt på 
beregningene. Vista finner en kraftig 
økning i antall annonser for prostitusjon, 
noe som kunne tilsi at antallet  
prostituerte har gått opp.  Men Vista  

hevder at det i 2013 er flere annonser 
(og telefonnumre) per prostituert enn  
i 2008. Dette kan virke som en banal 
detalj, men hele evalueringens  
konklusjon hviler på denne antagelsen. 
Uten denne antagelsen, ville analysen 
vist at prostitusjonen har økt med 20 
prosent, ikke blitt redusert med 25 
prosent.  

 
 
 

Vista skriver at de antar at halvparten 
av de prostituerte har to telefoner. 
Dermed skal antall annonser deles på 
1,5. I regnestykket de har gjennomført 
ser det riktignok ut som om de har delt 
på to, noe som illustrerer hvor tilfeldig 
denne tallfestingen er, og ved å dele 
på to kommer de ned på samme nivå 
som annonsemarkedet var på i 2008. 
Hvor kommer denne antagelsen om 
antall annonser/telefoner per prostituert 
fra? Vista har ikke gjennomført noen 
systematisk kartlegging annonserings- 
adferd i miljøet, slik Fafo har gjort ved 
tidligere kartlegginger, men baserer 
seg på et lite antall intervjuer og på 
en vurdering av hva de synes er rimelig. 
Denne opplevelsen av hva som er 
rimelig tallfester de til 1,5 for 2013, og 
1 for 2008.  
 
OPERASJON HUSLØS 
Men la oss gjøre et lite tankeeksperiment. 
Hvor sannsynlig er det at antallet  
annonserte telefonnumre per prostituert 
har gått opp? Er det faktorer som gjør 
at det er rimelig å anta at det har  
holdt seg stabilt, eller kanskje gått ned? 

Jeg synes det er nærliggende å 
trekke frem politiets Operasjon Husløs 
i denne sammenheng. Dette er navnet 
på aksjonen for håndhevelse av hallik-
paragrafen som Oslopolitiet begynte 
med i 2007. Politiet oppsøker huseiere

ANTAGELSER OM SEX- 
 KJØPSLOVEN Av Guri Tyldum, forskningsstiftelsen Fafo 

8
2Vi som ønsker å vite hvilke  

effekter sexkjøpsloven faktisk 
har hatt, har ikke fått en bedre 
forståelse etter evalueringen.
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som leier ut leiligheter til 
prostituerte og truer med tiltale

 etter hallikparagrafen om de ikke 
får slutt på sexsalget. Kvinnene blir 
husløse, gjerne kastet på gaten på 
dagen. Prostituerte som ikke har en 
hallik som kan tilby dem et alternativt 
sted å arbeide fra når politiet opp-
dager dem, mister både inntekt og et 
sted å bo. Det er sannsynlig at dette 
forskyver markedet i favør av organisert 
prostitusjon og halliker som har tilgang 
på flere leiligheter. 

Frem til 2007 opererte prostituerte 
på innendørsmarkedet  
relativt uforstyrret.  
Siden oppstarten av  
Operasjon Husløs har  
både prostituerte og  
halliker hatt interesse av mindre  
synlighet for å unngå å bli  
gjenstand for politibesøk. 

 
LAV SANNSYNLIGHET 
Politiet har brukt prostitusjons- 
annonsene til å kartlegge stedene det 
selges sex fra, og i et marked som 
overvåkes tett av politiet og hvor det 
å bli oppdaget har store omkosninger 
for aktørene, er det rasjonelt å 
minimere annonsering. En annen 
tilpasning til denne risikoen kan være 
å la det gå lenger tid mellom hver 
gang man annonserer og i større grad 
kontakte kunder på andre plattformer 
hvor politiet har mindre oversikt. 

Etter innføringen av sexkjøpsloven 
vil også kundene foretrekke  
prostitusjonsnettverk med lav synlighet. 
Der de før la vekt på at prostitusjonen 
ikke skulle være organisert, for å 
unngå ofre for menneskehandel (slik 
vi vet fra tidligere forskning), er det 
sannsynlig at flere nå bruker lukkede 
nettverk og halliker for å få kontakt 
med prostituerte for å unngå straff. 

Dette har vi blant annet sett i  
Sverige etter at sexkjøpsloven ble 
innført; menneskehandelssaker viser 
halliker som opererte helt uten  
ordinær annonsering, gjennom lovlige  
næringsvirksomheter som taxinæringen 
og restauranter. 

 
USIKRE TALL 
Hvorvidt dette har skjedd i Norge, er 
selvsagt kun spekulasjoner. Jeg tror 
det er sannsynlig at noe slikt kan ha 
skjedd, men det er ikke mer enn  
hypoteser basert på tidligere forskning, 
samtaler med ulike aktører i markedet 
og de rettsakene jeg har fått innsikt i 
som ekspertvitne. Når jeg går ut med 
det her er det for å illustrere at det 

tallet som Vista legger til grunn – altså 
antall telefoner/annonser per kvinne 
– like gjerne kan være 0,5 eller 0,7 – 
eller 2. Vi aner rett og slett ikke. 

Vista antar at tallet er 1,5 og  
konkluderer med en kraftig reduksjon. 
Hadde de i stedet antatt at antallet 
telefoner/annonser per prostituert er 
halvert i tråd med argumentasjonen 
over, ville de fått en 100 prosents  
økning av prostitusjonsmarkedet etter  
innføring av sexkjøpsloven. Vista  
begrunner valget sitt i to avsnitt i  
rapporten, der de viser til at politiet 
sier det er et stort antall telefoner 
i omløp, og at antallet telefoner er 
økende. Men dette holder ikke som 
begrunnelse for et valg som har så 
store konsekvenser for estimatet. I for-
kant av Fafos undersøkelser av  
prostitusjonsmarkedet i 2003 og 2007 
ble også vi fortalt av politiet og  
organisasjonene at det var et stort 
antall telefoner i omløp.  
Telefonene fløt rundt på  
bordene i mange leiligheter,  
fikk vi høre. Da vi systematisk  
ringte rundt på alle telefon- 
numrene som var annonsert, og 
spurte, fikk vi derimot et litt annet 
bilde. Det var stor variasjon, men  
snittet lå på litt over én telefon  
per prostituert. Om de har andre 
nummer som de bruker i kontakt med 
faste kunder, med halliker eller for å 
ringe til hjemlandet, er ikke relevant 
her, siden det kun er antallet annonserte 
telefonnumre som brukes i estimatet. 

 
KILDER TIL INFORMASJON 
Politiet og organisasjonene er viktige 
kilder for informasjon for dem som  
forsker på prostitusjon. Men vi må ha 
et edruelig forhold til hva disse aktørene 
kan forventes å ha informasjon om. I 
forskning på marginaliserte grupper 
treffer jeg stadig representanter fra 
organisasjoner som er overbevist om 
at de har full oversikt over gruppen de 
jobber med, men som blir overrasket når 
vi gjennom systematisk informasjons- 
innhenting kan peke på undergrupper 
eller sammenhenger de har oversett. 
Dette gjelder også politiet. Da vi 
startet kartleggingen av prostitusjons- 
markedet i 2003, hadde vi møter med 
flere sentrale representanter fra politiet. 
De understreket at de hadde svært 
god oversikt over prostitusjonsmarkedet 
i Oslo, og om det hadde foregått  
menneskehandel, ville de visst om det.

 I perioden som fulgte la både vi og 
andre forskere frem beskrivelser av 
markedet som viste at situasjonen var 

ganske annerledes enn det politiet 
antok. I årene som fulgte ble en rekke 
menneskehandelssaker avdekket.  

 
IKKE UAVHENGIG
Det er mange som har sterke  
meninger om prostitusjon, ikke minst om 
hva som er konsekvensene av sexkjøps- 
loven. Mange håpet at evalueringen 
skulle fjerne noe av usikkerheten og gi 
oss svar på hvilke konsekvenser denne 
har hatt.

I fravær av egne empiriske data 
tallfester Vista Analyse politiets og 
organisasjonenes gjetninger og tar 
dem inn som forutsetninger i modellen 
sin. Slik slutter estimatet å være  
uavhengig, men formidler heller  
hvordan politiet og involverte  
organisasjoners opplever at verden 
ser ut. Vi som derimot ønsker å vite 
hvilke effekter sexkjøpsloven faktisk 
har hatt, har imidlertid ikke fått en 
bedre forståelse. Vi må fremdeles 
håpe at det settes av midler til å  
gjennomføre en skikkelevaluering, 
som baserer seg på et empirisk 

materiale, med dokumenterte og 
etterprøvbare beskrivelser av 

markedet.
 

Tidligere publisert i Aftenposten: 
22.aug. 2014  
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Inden for den sidste tid har danske medier 
endnu en gang taget spørgsmålet om, 
hvorvidt købesex skal forbydes, op til 
diskussion.  

Diskussionen er tilbagevendende, 
og baggrunden har denne gang været  
en evaluering af den norske lovgivning. 
Evalueringen konkluderer, at lovgivningen, 
som kriminaliserer købesexkunder, har 
virket efter intentionen. Som forskere 
er vi tilhængere af mere viden på 
området, men spørgsmålet er, om 
rapporten fra Norge egentlig viser, 
at kriminaliseringen har virket efter 
intentionen. 

I Danmark har vi generelt en  
tradition for at være tilbageholdende 
over for unødig kriminalisering. Den 
tradition er inden for de senere år 
blevet udfordret, og specifikt blusser 
diskussionen om kriminalisering op, 
når emnet vedrører sexarbejde. I  
Danmark diskuteres det, hvorvidt 
man, som i Norge og Sverige, skal  
kriminalisere sexkunder og forbyde 
køb af seksuelle ydelser, og sexarbejde 
er blevet et emne af betydelig tyngde 
på den politiske dagsorden i mange 
europæiske lande. 

Her diskuteres ofte tre modeller  
for regulering: kriminalisering,  
afkriminalisering eller lovliggørelse. I 
forbindelse med lovgivning –  
kriminalisering eller ej – er det væsentligt 
at rette opmærksomheden mod en 
bredere ramme for forståelse af  
fænomenet, inden man tyer til handling. 
Den bevågenhed, som sexarbejde har, 
afspejler nemlig en række symbolske 
og kulturelle normer.

Desværre er det ofte sådan, som 
også sociologen Ronald Weitzer  
har fremhævet, at forskning i  
prostitution er præget af en normativ 
tilgang, der indskriver sig i enten  
"empowerment paradigmet" eller  
"undertrykkelsesparadigmet" – hvor 
den førstnævnte fremhæver de 
positive sider af sexarbejdet og 
sexarbejderens selvstændige valg og 
handling, alt imens den sidstnævnte 
fremhæver de negative sider af  
prostitution som undertrykkende. 

HVAD PROSTITUSJON ER? 
Begrebsliggørelsen af forskningen i 
sexarbejde og prostitution er  
væsentlig for overhovedet at forstå 
forbindelsen mellem ideologi, politiske 
mål og deres implementering. De 

sociale kategorier, vi opererer med, 
er ikke statiske, men afhængige af 
tid og rum. Sociologer som Elizabeth 
Bernstein og antropologer som Laura 
Agustín har gjort os opmærksomme 
på væsentligheden i at betragte 
"prostitution" som en konstrueret 
kategori, der har haft og fortsat har 
det formål at regulere adfærd med 
henblik på at sætte grænser for, hvad 
der er "normalt" at gøre som kvinde 
eller mand, og hvordan man må bruge 
sin seksualitet. 

Selve kategorien "prostitution" har 
derfor haft betydning for den viden,  
der er skabt på området, da selve 
opfattelsen af, hvad prostitution er, 
bliver skabt og moderet gennem selve 
vidensproduktionen. Det viser sig for 
eksempel, når kvindelige sexarbejdere 
anses som "beskidte" eller "uværdige" 
eller som kvinder, der overskrider 
forestillingen om, hvad der udgør en 
ærværdig femininitet – en anskuelse, 
som desværre også skinner i gennem 
store dele af forskningen på området. 

Med en kriminalisering af sexkøb 
fokuseres der primært på at fjerne 
kunderne for at få sexsælgere ud af 
branchen. 

Begrebsliggørelsen har også  
betydning for, hvordan vi opfatter 
forholdet mellem lovgivning og  
regulering i forhold til en social 
indsats. For eksempel definerer den 
danske lovgivning prostitution som et 
socialt problem, samtidig med at  
servicestyrelsen anerkender, at ikke 
alle prostituerede har sociale problemer. 
Dermed afsløres det, at det ikke kun 
er de sociale vilkår, man vil ændre på, 
men at prostitution rent symbolsk og 
adfærdsmæssigt anses om et problem 
for samfundet. Lovgivning regulerer 
således ikke sexarbejde alene, men er 
først og fremmest en af flere regulerende 
mekanismer, der autoriserer de andre 
ud fra normer og idealer for "korrekt 
adfærd".  
 
     EVALUERING AF DEN NORSKE   
     LOVGIVNING 
Der er forskelle mellem Sverige, 
Danmark, Norge, Island og Finland: 
Sverige, Norge og Island har  
kriminaliseret køb af sex, Finland 
delvis, alt imens emnet konstant er til 
politisk diskussion i Danmark. Den  
nuværende prostitutionspolitik i  
Norden er derfor udtryk for forskellige 

fortolkninger af problematikken. 
Særligt Danmark, Norge og Sverige 
giver vægt til viden og evidens i 
debatter, men alligevel er det sådan, 
at flere undersøgelser blot baseres på 
observationer af gadeprostitution og 
ikke forholder sig til det sexarbejde, 
der foregår indendørs. 

Det gælder også den nyligt  
offentliggjorte evaluering af den 
norske sexkøbslov, hvis resultater 
har skabt debat og igen har fået 
danske politikere til at kræve en 
kriminalisering af sexkøb i Danmark. 
Evalueringen, udført af det norske 
konsulentbureau Vista Analyse, 
konkluderer, at loven har virket efter 
intentionen. 

 
    EVALUERING AF DEN NORSKE 

LOVGIVNING 
Den norske lov fra 2009 kriminaliserede 
kunderne af seksuelle ydelser, og 
paragraffen forsøger sammen  
med forbud mod rufferi og menneske- 
handel at indskrænke omfanget af 
sexarbej dere, forhindre menneske-
handel og yderligere anvende 
lovgivning som normopdragende 
regulring. Umiddelbart kunne  
evalueringen have udgjort et værdi-
fuldt politisk redskab til, at man med 
evidens i ryggen kunne have  
argumenteret for løsningsmodeller 
på de problemer, der kan knytte sig til 
køb og salg af sex.  
 Rapporten er dog behæftet med en 
lang række mangler og forenklinger, der 
gør, at dens konklusioner er opnået 
opnået på et svagt grundlag. Det 
gælder ikke mindst konklusionen, at 
omfanget af prostitution i Norge er 
gået ned som følge af loven. Regne-
stykket bag lige præcis den påstand 
indeholder mange usikre momenter, 
såsom markedsændringer og ændret 
praksis hos de social-arbejdere, som 
talgrundlaget er hentet fra. 

Det mest slående er dog, at flere af 
rapportens mest centrale konklusioner 
er baseret på antagelser frem for 
evidens. For eksempel antager rapporten 
 ukritisk, at der er sket et fald i  
"trafficking", eftersom muligheden for 
profit er aftaget. Heri ligger en naiv 
forestilling om, at menneskehandel 
baseres på ren markedslogik, og 
dermed negligeres hele spørgsmålet 
om migrationens kompleksitet og 
mobilitet.  >

«Vi tra nger til mere solid forskning 
for en kriminalisering af sexkob.»

i
ii

i i
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Selv når der er færre sexkunder, som 
under den nuværende finanskrise, 
betyder det ikke, at der kommer færre 
kvinder fra Afrika eller Østeuropa 
for at sælge sex i Norden. Migration 
er primært styret af de sociale vilkår, 
som migranterne søger væk fra i 
deres hjemlande, og det faktum, 
at sexsalg altid kaster stor profit 
af sig, gør, at selv et mindre fald i 
priserne ikke betyder, at kvinderne 
pludselig foretrækker fattigdom frem 
for prostitutionen, når de ikke har 
andre valg. Selv når der er færre 
sexkunder, som under den nuværende 
finanskrise, betyder det ikke, at der 
kommer færre kvinder fra Afrika 
eller Østeuropa for at sælge sex i 
Norden. Yderligere har sexarbejdere 
og socialarbejdere i Norge længe 
beskrevet, at arbejdsforholdene er  
blevet værre og situationen farligere, 
men rapportenkonkluderer alligevel, 
at dette ikke er tilfældet, selv om 
metoderne og henvisningerne, som 
rapporten gør brug af, kan ikke 
validere den antagelse.

At salg og køb af seksuelle ydelser er 
en kompleks størrelse, er en erfaring, 
vi som forskere har argumenteret for 
og undersøgt over flere år. Lige så 
væsentligt har vi argumenteret for, 
at tilværelsen for sexarbejderne selv 
bør tages med i betragtning, når man 
griber ind fra statens side. Det er 
bemærkelsesværdigt, at evalueringen 
og den almene politiske tilgang ikke 
gør brug af de efterhånden omfattende 
undersøgelser, der er blevet foretaget 
af førende forskere i Skandinavien. 

I den offentlige debat om prostitution, 
skinner det igennem, at lovgivning 
og reformer vedrørende sexarbejde 
er påvirket af nationale og inter-

nationale diskurser omkring ikke kun 
sexarbejde, men også køn, seksualitet, 
offentlige rum, socialt arbejde, straffe-
lov, menneskehandel og indvandring 
samt den socialpolitik, der relaterer 
sig til velfærdsstaten. Alene af den 
grund kan prostitution ikke ses som 
et fænomen, vi kan forholde os til i et 
vakuum, men bør ses som resultat af 
en global politisk proces, der afspejler 
bredere sociale forandringer og 
processer, der igen forbinder sig til 
lokale nationale reguleringer. Dette 
kommer for eksempel til udtryk, når 
lovgivningen omkring sex arbejde og  
kampen mod menneskehandel bliver 
en genvej til en restriktiv immigrations- 
kontrol, eller når sexarbejdet som 
problemfelt bliver et middel til at opnå 
større socialkontrol med offentlige  
rum. Denne pointe, at prostitution 
er indlejret i langt større og mere 
komplekse globale netværk af sociale 
fænomener, er meget væsentlig. 

LOVGIVNING OG  
    SOCIALPOLITIK 
Lovgivning og socialpolitik går hånd i 
hånd, men de har samtidig haft  
forskelligt udfald for de nordiske  
lande og deres respektive historie. 
Det er derfor sådan, at forholdet 
mellem staten og det individ, der  
sælger sex, ændrer sig, når kontakten 
til prostituerede går fra at være 
baseret på socialt arbejde til at være 
kriminelt og baseret på politiarbejde 
og forbud. Den ændring i tilgang smitter 
af på social arbejderes tilgang. 

 Hvor det sociale arbejde de senere 
år har haft stadig mere fokus på  
skadeforebyggelse med et ønske om 
at gøre sexarbejdernes vilkår mere   
humane og reducere skader såsom 

vold, overgreb, sygdom og psykosocialt 
stigma blandt dem, der sælger sex, 
har en kriminalisering som sit primære 
formål at reducere antallet af sex- 
sælgere via forbud uden at skele til, 
om de, der forbliver i branchen, får 
mere inhumane vilkår. Med en  
kriminalisering af sexkøb fokuseres 
der primært på at fjerne kunderne for 
at få sexsælgere ud af branchen uanset 
deres egne ønsker, sikkerhed og  
yderligere stigmatisering. Og på trods 
af at "den svenske model" står som 
det klareste eksempel på et ønske 
om at "opdrage" mænd og udrydde 
prostitution – en såkaldt abolitionistisk 
tilgang til prostitution – er den svenske 
tilgang modsætningsfuld, når sex-
arbejdet blandt udlændinge reguleres 
gennem immigrationskontrol, og 
når immigrantkvinders prostitution 
anskues som mere problematisk end 
andre kvinders. Ligeledes er det fortsat 
uklart, hvilken effekt den svenske 
model i det hele taget har haft. Det 
er på tide, at blive klar over, at vi ikke 
har brug for frie associationer,  
moralske eller flyvske filosofiske tanker 
om sexarbejde 

Det er væsentligt at have forståelse 
for og overblik over forskelle og 
ligheder i måder at regulere velfærds-
stater på i Norden. Det stærke ideal 
om social lighed, som også manifesteres 
i idealer om lighed mellem kønnene, 
som blandt andet meget tidligt har 
ladet sig manifestere i familierefor 
mer med henblik på lige mulighed for 
mænd og kvinder. Samtidig har  
Norden, hvad angår lovgivning, generelt 
forholdt sig mindre straffende end de 
fleste andre vestlige samfund, hvor 
man har ønsket at holde kriminalisering 
på et minimum. Men sexarbejdere 
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træder på et ømt punkt i forhold til en 
velfærdsstatslig tankegang om lighed 
mellem kønnene, hvor arbejdet med 
sex bliver genstand for en bekymring 
på ligestillingsområdet. 

FORMYNDERSK KONTROL 
Den svenske debat og politik har f.eks. 
i særdeleshed været og fremhævet 
prostitution som en undertrykkende 
vareliggørelse af kvinder, der fra  
politisk hold symbolsk bør bekæmpes 
og kriminaliseres gennem lovgivning. 

Det overvejende mandsdominerede 
kundesegment inden for sexbranchen 
kan for så vidt godt tolkes som et 
udtryk for manglende ligestilling, der 
skal sættes ind over for. Men når dette 
tiltag samtidig begrænser kvinders 
seksualitet, mister det en del af sit 
kvindefrigørende potentiale. Kontrollen 
med kvinders seksualitet, hvad enten 
det gælder antal sexpartnere, strategiske 
transaktioner eller erotiske adfærd i 
det offentlige rum, har været  
underlagt kontrol i evigheder. 

Hvis et politi- og straforienteret for-
bud mod sexkøb er en legitim indsats 
over for mænds adgang til kvindens 
seksualitet, ophæves den legitimitet til 
gengæld af en stigende kontrol med 
og stigmatisering af kvinden som et 
seksuelt handlende væsen. Derfor er 
et forbud ikke nødvendigvis det samme 
som ligestilling. Forbudstilgang er i sig 
selv udtryk for et brud med en ellers 
nedtonet kriminaliseringspolitik i  
Norden, hvor øget frisættelse af 
kvinden har stået over formynderisk 
kontrol. 

At opdele verden i gode og onde, i 
kvindelige ofre og mandlige  
gerningsmænd, eller dydige og  
beskidte kvinder, kan umiddelbart 

gøre verden mere forståelig. Men  
som forskere finder vi, at man skaber 
langt flere problemer, når simple 
kriminaliseringstiltag bliver brugt som 
redskab til at regulere sexarbejderes 
livsvilkår og frivillige intime udvekslinger 
mellem personer, der kan have mange 
andre problemener end lige præcis 
det, at der sker en pengeudveksling 
til gengæld for intimitet og sex. Og 
personer, hvis problemer ikke primært 
knytter sig til deres biologiske køn. 
I vores respektive forskning har det 
gennemgående vist sig, at det ikke er 
seksualiteten, der udgør problemet. 
Det er heller ikke pengene. 

 
   PRAGMATISK OG VIRKE- 
    LIGHEDSNÆR TILGANG 
De problemer, som oftest relaterer sig 
til sexarbejde, er global ulighed,  
fattigdom, stofbrug, social arv, 
usundhed, økonomisk ulighed og 
stigma, problemer, der ikke løser sig 
gennem en unuanceret kriminalisering 
af selve arbejdet med sex, hvilket et 
forbud imod sexkøb de facto vil  
medføre. Tværtimod fjerner en  
kriminalisering en forståelse for, at der 
er en række socialpolitiske områder, 
der trænger til at blive kigget efter i 
sømmene. Og samtidig fastholder en 
kriminalisering det stigma, der knytter 
sig til de kvinder, der praktiserer og 
aktivt handler med seksualitet. 

Den sidste del af sagen kan kun 
være et område til anerkendelse, hvis 
vi skal leve i ligestillet skandinavisk 
velfærdsstat. Vi ser, hvordan spørgsmål 
om sex og penge overskygger de 
mulige politiske idealer, som er langt 
væsentligere at forholde sig til, 
når der tales om ny lovgivning på 
området: sundhed til alle, fattigdoms-

udryddelse, global lighed og en 
inkluderende velfærdsstat. 

Det er på tide, at blive klar over, at 
vi ikke har brug for frie associationer, 
moralske eller flyvske filosofiske  
tanker om sexarbejde. Tværtimod.  
Det er på tide at insistere på en  
pragmatisk og virkelighedsnær tilgang, 
der fremhæver, hvor kompleks  
vidensproduktionen og lovgivning om 
sexarbejde er. Og gøre opmærksom 
på det store behov for solid empirisk 
forskning, hvis vi overhovedet skal 
være i stand til at vurdere, hvorledes 
og om prostitution skal reguleres via 
lovgivning eller en forbedret social 
indsats. 

De spørgsmål, forskningen bør 
besvare fremadrettet, og som også 
politikere og socialarbejdere bør 
stille sig selv, er: Hvor går grænsen, 
når vi taler ligestilling, i forhold til at 
inddæmme mænds seksualitet via 
straf og politiindsats og at begrænse 
kvinders seksualitet og handlerum? 

Og hvordan ville lovgivningen se ud, 
hvis vi slipper det normative fokus på 
sex og penge og bekymringen  
omkring selvvalgt sexarbejde og i  
stedet tager fat på de sociale 
uligheder, der præger branchen, og 
udforsker de håb, verdenssyn og  
kønsopfattelser, der findes blandt 
dem, der sælger sex, hvad enten der 
er tale om kvinder eller mænd, homo- 
eller heteroseksuelle, danske borgere 
eller udenlandske immigranter? 

 
Tidligere publisert i Politiken  
30. oktober 2014.

TALER LIGESTILLING?
HVOR GAR GRA NSEN NAR VI

O

I
I
I

O

albertine_vår2015_k1.indd   21 06.08.15   10:36



22

Det er mange grunner til å reversere sexkjøps- 
loven. Rapporten fra Vista Analyse belyser ikke 
de viktigste årsakene: Etter 16 års virkning 
i Sverige har loven hatt nærmest null 
effekt på etterspørsel, mens sexarbeidere 
forteller om en utryggere arbeidssituasjon. 
Internasjonale helse- og menneskerettighets- 
organisasjoner ønsker å avkriminalisere sex- 
arbeid med bakgrunn i menneskerettighets-
brudd og bekjempning av hiv, vold og stigma. 
Politikerne og lobbyister har latt ideologi og 
personlige meninger styre sexarbeider- 
politikken, og det har gitt mildt sagt uheldige 
utslag. Det er nok å ta av seg «moralbrillene» 
så ser man det så mye tydeligere.

Den svenske modellen
I 1999 innførte den svenske regjeringen et 
forbud mot kjøp av seksuelle tjenester for å 
kvele etterspørsel, en såkalt end demand-
tilnærming. Kvinner skulle tvinges ut av 
prostitusjon. Handel med sex ble sett på som 
vold og utnyttelse av kvinner, og kunder 
skulle kriminaliseres for å ramme menneske- 
handel og sexslaveri.

I februar 2015, altså 16 år senere, kom en 
rapport fra svenske RFSU. Den viste at loven 
ikke hadde dempet etterspørsel i det hele 
tatt. Salget hadde flyttet seg fra gaten, men 
formelig eksplodert via internett og mobil-
tjenester. Det ble videre satt spørsmålstegn 
ved lovens «fortreffelighet» og måten  
svenske politikere og aktivister hadde 

blåst opp effekten av loven: «En ny rapport 
underkänner den svenska sexköpslagen. RFSU 
som beställt studien anser att lagens positiva  
effekter är kraftigt överdrivna. Lagen har i 
stället lett till ökade osäkerhet för de 
prostituerade» og videre: «Syftet var att minska 
antalet sexköp. Men andelen svenska män som 
aktivt köper sex har inte minskat nämnvärt  
sedan lagen infördes» kunne man lese i svenske 
riksaviser. Det eneste sikre man kunne si 
etter 16 år med sexkjøpslov, var altså at den 
ikke hadde minsket etterspørselen, og at 
sexarbeidere opplevde mer stigmatisering, 
økt vold og en mye vanskeligere hverdag. 
Ikke overraskende, og i tråd med hva man 
ser i Norge. Dette er dårlig nytt for de som 
kjempet fram loven, men enda dårlige nytt 
for samfunnet. 

Man vet at en stor del av de som selger sex er 
menn, homofile, bifile eller transepersoner. 
Stereotypien om at det hovedsakelig er menn 
som kjøper seksuelle tjenester av kvinner 
og på den måten utnytter og undertrykker 
kvinnekjønnet, rakner derfor fullstendig. 
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile 
og transepersoner (LHH) har nylig kommet 
med en offentlig redegjøring for sitt syn 
på sexkjøpsloven, og de er entydig kritiske: 
«Straffelovens § 202 er til hinder for gode og 
viktige tiltak for å ivareta både sexarbeideres 
og samfunnets interesser.» I tillegg under-
streker de poenget med at stereotyper preger 
sexarbeiderperspektivet (se llh.no). 

Det svensk-inspirerte ideologiske korstoget 
er fordømmende og sneversynt. Sexkjøpsloven 
ignorerer sexarbeidere som er skeive, bifile 
eller transseksuelle. Den framstiller  
kvinnelige sexarbeidere som undertrykte, 
og uten evne til å vite hva som er «riktig» 
eller «galt» for dem. Følelser har desverre 
erstattet fornuft i lovgivningen, og det er 
skjebnesvangert.

Videre ble det hevdet at sexkjøpsloven  
skulle demme opp for menneskehandel. 
Ved å straffe kjøper skulle man redusere 
antall trafficking-tilfeller. Menneskehandel 
er selvsagt alvorlig, og det forekommer 
dessverre i bygningsbransjen, innen jord-
bruk og i flere servicenæringer. Det finnes 
eksempler på dette innen sexarbeid også. 
Men det er noe som umiddelbart skurrer 
med sexkjøpsloven: En som kjøper en vare 
eller tjeneste står ikke bak menneskehandel 
og har i utgangspunktet ikke gjort noe som 
helst kriminelt ved å betale for en tjeneste. 
Det er fornuftsstridig å lempe ansvaret over 
på kjøper. Hvorfor vil en straffe og stigma-
tisere en utenforstående gruppe? Er det et 
vikarierende motiv ute og går? Kan det ha 
noe med å tvinge menn inn i den svenske 
forkynnelsen om at sexkjøp er vold mot 
kvinner, og at man vil ramme menn som 
betaler for sex? Man velger seg altså ut en 
gruppe som skal straffes for noe andre har 
stått bak, og rettferdiggjør dette fordi man er  
moralsk indignert. I så måte kan man si at  

Vi har allerede straffetiltak mot tvang, vold, menneskehandel og 
seksuelle overgrep, så sexkjøpsloven er kun et overflødig eksperiment 

som har medført en rekke lidelser. 
Av Anne Johnsen

–
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den svenske tilnærmingen demoniserer  
menn gjennom en diskriminerende stereo- 
typi.
 
Det er dessuten svært farlig å likestille  
sexarbeid med tvang og menneskehandel, 
og dette må unngås for enhver pris. En slik 
sammenblanding er skjebnesvanger: Sex-
arbeidere ikles en offerrolle og blir ignorert 
og umyndiggjort, og de virkelige tvangs- 
tilfellene blir vanskeligere å oppdage fordi 
man ser ofre over alt. Hvis en kunde mistenker 
at en selger er tvunget til å selge sex, hvor 
stor er sannsynligheten for at han eller hun 
vil melde fra til politiet når man risikerer 
straff? Hvis man skal ha sjanse til å avdekke 
menneskehandel må det må skapes tillitt  
mellom partene, men siden både selgere 
og kjøpere anser politiet som fiender, 
blir dette en umulighet. Tidligere leder for 
Pro Sentret, Liv Jessen, har uttalt at forholdet 
mellom sexselgere og politi aldri har vært  
mer på frysepunktet enn nå. De lar heller 
vær å anmelde forhold enn å ta kontakt  
med politiet.

Er dette noe vi som nasjon kan være bekjent 
av? Skal selger og kjøper være fritt vilt? Så 
lenge det er forbud, vil markedet tilpasse 
seg, gå under jorden, man mister kontroll 
og reduserer sikkerheten for de involverte. 
Vi har allerede straffetiltak mot tvang, 
vold, menneskehandel og seksuelle over-
grep, så sexkjøpsloven er kun et overflødig  

eksperiment som har medført en rekke  
lidelser. Den har utstøtt og umyndiggjort  
sexarbeidere, økt stigmaet mot sexkjøpere 
og skapt fullstendig mistillit til politiet. Var 
det dette som var intensjonen? Alle taper på 
å ha et slikt samfunn, og det vil ta lang tid å 
rette opp skadene.

Grenser for politikk
La oss se på sexkjøpsloven fra en annen og mer 
ubehagelig  vinkel, fra et ståsted som kanskje 
får loven til å komme en ubekvemt nært innpå 
livet og plutselig angår en selv. Essensen av  
loven er at seksuelle transaksjoner mellom  
voksne som gjøres opp for med penger eller 
lignende, skal straffes. Det spiller ingen 
rolle om disse transaksjonene foregår på 
frivillig basis og er inngått mellom myndige 
personer. 

Da den forrige regjeringen definerte hvordan 
voksne mennesker skal få leve sine sexliv 
og handle seg imellom, la de faktisk ned et 
et forbud mot frivillige transaksjoner. 
(Husk at ufrivillig, tvunget seksuell omgang 
allerede er straffbart). En oppkonstruert 
dobbeltmoralsk virkelighet ble politisk  
vedtatt: Det er greit å late som man ikke 
betaler for sex, mens de som gjør opp for 
seg med penger, skal straffes. Her er to  
eksempler:
• Sjekking på byen er aldri gratis. En  
alminnelig lørdagskveld inneholder gjerne  
disse ingrediensene i forkant av en seksuell  

transaksjon: transport til utestedet, inn-
gangspenger, kjøp av alkohol, nattmat, drosje
hjem og så sex. Regn gjerne sammen hvor 
mye penger en bruker på å sikre seg tilfeldig 
sex. En ting er sikkert: Det er ikke gratis! 

• En kunde oppsøker en sexarbeider for å 
gjennomføre en frivillig seksuell transaksjon. 
Dette gjennomføres med en avtale om hva 
sexarbeideren kan tilby og hva det koster. 
Pengene betales på forhånd og den seksuelle 
transaksjonen skjer. Summen for å ha sex?  
I dette tilfellet, 1500 kroner. 

Førstnevnte eksempel anses ikke som straff-
bart selv om man investerer en sum penger 
for å oppnå sex, sistnevnte er straffbart fordi 
det gjøres opp med avtalt sum uten alle  
ritualene rundt en sjekkesituasjon. Ironien 
er uansett at man betaler for sex i begge  
tilfellene, og det ble straffbart i Norge i 2009. 
I teorien gjelder faktisk loven den jevne 
mann og kvinne. Tenk litt over dette.
 
Overgrep mot selgersiden
At staten skal regulere frivillige transaksjoner 
er uansett fatalt. Sexkjøpsloven er ikke 
en sofistikert nasjon verdig, og den vitner 
dessverre om at det ikke er mulig å ha to 
tanker i hodet samtidig: Man kan gjerne 
mislike noe, men sneversynt moralisme 
har ikke noe i lovverket å gjøre. Her har 
politikerne opptrådt bortimot fanatisk. Hvis 
en klarer å legge bort personlige mot- 

>
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forestillinger, ser man at sexkjøpsloven er et statsinnført overgrep 
som krenker rettentil privatliv, selvbestemmelse og sikkerhet – kort 
og godt basale menneskerettigheter. Somt nevnt har vi allerede egne 
lover som dekker menneskehadel, vold, voldtekt og tvang. Å videre 
detaljregulere frivillig sex mellom voksne slik staten nå gjør, 
vitner om moralsk panikk. Og prisen som betales i samfunnet er  
en økende mistillit til politiet, mer vold, forsterket stigmatisering, 
påtvunget skamfølelse og menneskerettighetsbrudd. Dette er en 
selvforsterkende, ond spiral som sexkjøpsloven holder i gang.

Det er kanskje ikke så rart at noen spør hvordan staten kan bøte på 
de overgrepene som er utført i sexkjøpslovens navn. Kort sagt har  
menneskerettigheter blitt ofret til fordel moraliserende politikk.  
Kan det bli rettslige etterspill av denne loven? Naturligvis. Sex- 
arbeiderne har lidd økonomiske tap, de har blitt undergravd,  
ignorert og jaget. Kunder er stemplet som syndebukker og har blitt 
kriminalisert i kampen mot menneskehandel. Befolkningen har fått 
indoktrinert et dobbeltmoralsk mantra om at betalt sex (selv om 
dette uansett er utbredt i andre former) er moralsk forkastelig og 
må straffes. Norges politikere har blitt dyneløftere og gått langt over 
grensen for hva man skal kunne forby. Da er det ikke så merkelig at 
noen vil bøtelegge forkjemperne for loven. Kan hende rettslige  
etterspill faktisk kan bane grunn for en mer logisk basert lovgivning 
i framtiden? 

Beste praksis er avkriminalisering
Hva har organisasjonene WHO, Amnesty International, UNAIDS, 
UNWOMEN, og det medisinske tidsskriftet The Lancet til felles?  
Jo, de taler for avkriminalisering av sexarbeid og er klare på at  
kriminalisering av kjøp og salg er utelukkende negativt. De anbefaler 
avkriminalisering med bakgrunn i skadereduksjon, vern om  
menneskerettigheter, bekjempelse av hiv og begrensning av stigma. 
Det vises til land der arbeidere og / eller klienter er kriminalisert, 
og resultatene er nedslående, men ikke overraskende. The Lancet  
skriver: 

“With heightened risks of HIV and other sexually transmitted infections, sex wor-
kers face substantial barriers in accessing prevention, treatment, and care services, 
largely because of stigma, discrimination, and criminalisation in the societies in 
which they live. These social, legal, and economic injustices contribute to their high 
risk of acquiring HIV. Often driven underground by fear, sex workers encounter or 
face the direct risk of violence and abuse daily. Sex workers remain underserved by 
the global HIV response. This Series of seven papers aims to investigate the com-
plex issues faced by sex workers worldwide, and calls for the decriminalisation of 
sex work, in the global effort to tackle the HIV/AIDS epidemic.”
(The Lancet 23.juli.2014)

Det hadde vært hensiktsmessig om norske politikere i så måte  
kunne se til New Zealand – et land det størrelsesmessig er naturlig 
å sammenligne seg med. Avkriminalisering av sexarbeid ble innført 
i 2003 (Prostitution Reform Act 2003), og resultatene er oppløftende. 
Sexarbeidere har vært med å forme ut lovgivning som gjelder dem 
selv, og samarbeidet med politi og myndigheter fungerer bra. Stigma 
har gradvis blitt redusert, arbeidernes rettigheter har blitt styrket, 
og terskelen for å anmelde overgrep har blitt lavere. Det burde være 
en selvfølgelighet å lytte respektfullt til sexarbeidere når det gjelder 
reguleringer og lovgivning innen sexarbeiderfeltet.  Her har norske 
politikere mye å lære!

Når skadeomfanget av kriminalisering er så overveldende, kan man 
ikke ignorere eller utsette en reversering av sexkjøpsloven. Hvis man 
gjør det, betyr det at man ikke tar dette alvorlig nok, selv om det dreier 
seg om menneskerettighetsbrudd. Avkriminalisering er veien å gå, og 
flere store helse- og menneskerettsorganisasjoner fremhever dette.  
 
Sexkjøpsloven har strukket seg over fem smertefulle år, og det er på 
høy tid at man innser feilgrepet.
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Jan Bøhler, Ap, ber i Aftenposten 7. april 2015 om at 
sexkjøpsloven (Str.l. § 202a) fredes og ikke diskuteres. Han 
viser til en interpellasjon som han selv reiste i Stortinget før 
påske og som avdekket at i tillegg til Aps trofaste støttespillere 
Krf og Senterpartiet, har Høyres justispolitiker Hårek Elvenes 
samt en rekke høyreordførere tilkjennegitt at de støtter  
lovforbudet mot sexkjøp. Bøhler mener at det er evalueringen  
utført av Vista Analyse som har brakt nye momenter  
inn i debatten og overbevist skeptikerne. Anlyseselskapet  
konkluderte som kjent med at det var en suksess på alle  

forventede områder, og at loven har redusert markedet,  
jagd bort halliker og menneskehandlere, bidratt til at  
yngre menn kjøper mindre sex og ikke ført til mer vold over-
for sexarbeidere. Bakgrunnen for interpellasjonen var 
regjeringens bebudede prostitusjonsutredning. Det er  
ironisk når Bøhler omfavner en evaluering som nesten  
utelukkende bygger på tidligere kartlegginger av Pro 
Sentret, som han ellers stadig har hevdet ikke evner å  
produsere objektiv kunnskap. Men det er adskillig verre at 
han og andre politikere velger å se bort fra at både forskere 

?
Av Astrid Renland 

Sexkjøpsloven hevdes på sviktende grunnlag å være 
en suksess, og med dagens politiske utspill tenderer 

den også til å bli en hellig ku som ikke må røres.  
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og representanter fra prostitusjonstiltakene har pekt på at 
evalueringen preges av manglende empirisk dokumentasjon 
så vel som feil bruk av foreliggende data, og at rapporten ikke 
underbygger Vista Analyse konklusjoner. Hårek Elvenes viser 
til at rapporten rommer noen metodisk usikkerhet, men  
mener at det er ikke mer enn man vil finne i all forskning. 
 Vista Analyses konklsjon om lovens suksess er  
hovedsakelig basert på de endringene som har funnet  
sted i gateprostitusjon i Oslo. Men det er en rekke faktorer  
som gjør at markedet ikke ser ut idag  
som det gjorde for fem år siden. Først og fremst har 
flere arenaer for kontaktformidling gjort feltet mindre 
oversiktlig enn det var. Mange grupper som tidligere  
var i gateprostitusjon jobber nå innendørs, mange som 
jobber innendørs benytter utesteder for å komme i  
kontakt med kunder i stedet for annonsering på nett. I tillegg 
har dating- og chat-portaler, sosiale medier, egne websider 
og kundenettverk har skapt mange nye muligheter for  
kontaktformidling mellom selger og kunde. Denne utviklingen 
er knyttet til digitaliseringen i samfunnet og er ikke en effekt 
av sexkjøpsloven. 

Det forjettede land er Sverige der politikere og radikal- 
feminister hardnakket har hevdet at forbudet mot sexkjøp er 
en suksess siden loven ble innført i 1999. Hvorfor man tror at 
et forbud som retter seg mot kjøpere skulle ha større effekt 
enn andre forbudsregimer når det gjelder å redusere omfang, 
endre holdninger og bekjempe tredjepartskriminalitet, er  
vanskelig å si, men lovoptimismen synes å ha vært uten 
grenser. Det samme gjelder Sveriges promotering av  
prostitusjonspolitikken som av mange har vært omtalt som 
landets viktigste eksportvare. Retorikken er gjenkjennelig fra 
narkotikapolitikken der norsk og svensk nulltoleranse  
beskrives som årsaken til mindre rusproblemer enn andre 
land, i stedet for å se etter årsakene i disse landenes  
velferdssystem og rikdom som gjør det mulig å forebygge  
levekårsproblemer og marginalisering.   

 I Sverige ble sexkjøpsloven evaluert i 2010, og i likhet med 
Vista Analyse hevder Anna Skarhed, forfatter av rapporten 
Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008, 
at loven har vært en suksess selv om rapportens data ikke sier 
annet enn at den heteroseksuelle gateprostitusjonen i alle fall 
ikke har økt. Tidligere rapporter fra sosialmyndighetene som 
Känndom om prostitution 2007 og den nylige produserte  
Prostitution i Sverige 2014, slår begge bena under evalueringen. 
Det vises til at annonsering på nett har økt markant de siste 
årene. Det gjelder både kvinnelige og mannlige eskorter.  
I begge rapportene understrekes det at det ikke er grunnlag 
for å konkludere med at det er forbudet mot sexkjøp som 
har ført til nedgang i gateprostitusjon, endringene må ses i 
lys av den digitale utviklingen de siste 15 årene. Det formidles  
videre i rapporten fra 2014 at lovforbudet kan ha hatt en  
"oppdragende" effekt, men det gjenstår å klargjøre dette 
forskningsmessig. Når det gjelder kvinnelige sexarbeidere er 
bildet som i Norge; majoriteten er av annen etnisk bakgrunn 
enn svensk, og gateprostitusjon domineres av nigerianske og 

rumenske kvinner. Det er flere unge gutter som oppgir å ha 
solgt sex enn unge jenter, og spesielt unge gutter innenfor 
LHTQ-grupper. Svensker flest (72 prosent av utvalget)  
støtter lovforbudet, men det er også relativ mange som mener 
at også salg må forbys; 48 prosent av utvalget hvorav kvinne-
andelen er 59 prosent og 38 prosent menn. 

I et intervju med den finske nettavisen ÅU.fi (9.september  
2014) advarer den svenske prostitusjonsforskeren Jari  
Kuosmanen mot politiseringen av prostitusjon, og viser til at 
svenske politikere utelukkende lytter til offentlige etater som 
har som mandat å bekjempe prostitusjon, sosiale tiltak og  
politi. Påstanden om at lovgivningen er en suksess finner ikke 
støtte i forskningen, og konsekvensen er at politikerne hevder 
noe det ikke er grunnlag for å si, sier Kuosmanen til nettavisen 
ÅU. Kuosmanen påpeker et annet problem og det er at  
svenske forskere motarbeides av både sosialmyndighetene og 
politikerne som ikke er interessert i forskning som ikke under-
støtter den offentlige politikken. Det innebærer blant annet 
at sosialmyndighetene ikke vil hjelpe forskere å få tilgang til 
datakilder. 

Da forskeren Charlotta Holmström, Malmö Högskole, 
på oppdrag fra RFSU publiserte en rapport om hvilke  
konsekvenser forbudet har hatt for sexarbeidere i Sverige, ble 
hun og RFSU beskyldt for å verne om kundenes interesser. 
Rapporten viser at det ikke er grunnlag for å hevde at forbudet 
har hatt ønsket effekt og at kvinnelige sexarbeidere melder om 
økt stigma og utenforskap og mindre tillitt til myndighetene, 
uten at dette har fanget de samme myndighetenes interesse. 
Antropologen Petra Östergren som er en av forskerne på det 
EU-støttet forskningsprosjektet Demand¬AT som skal se på 
hvordan etterspørsel påvirker og bidrar til menneskehandel, 
opplevde at journalisten Kajsa Ekis Ekman hevdet at prosjektet 
var kuppet av pro-prostitusjonslobby (ETC.se 13.mai 2015). 
Östergren og flere andre forskere i prosjektet har uttalt seg 
kritisk til sexkjøpsloven, skriver Ekman, og påstår at prosjektet 
inngår i nye strategiene til pro-prostitusjonslobbyen. Ekmans 
utspill fikk støtte fra svenske folkevalgte og forskningen ble en 
debatt på ministernivå i Sverige. 

Norsk prostitusjonsforskning har ikke vært utsatt for samme 
politiske kontroll som svenske forskere opplever, og vi 
har så langt hatt et åpnere debattklima enn det meldes fra  
Sverige der kravet til konsensus om kriminaliseringen er stor.  
Prostitusjon er et komplekst og sammensatt fenomen, og for 
mange inngår salg av sex i levekårsproblemer og marginaliserte 
livssituasjoner skapt av strukturelle og samfunnsmessige  
forhold. Det er derfor grunn til å være på vakt når folkevalgte 
politikere krever loven vernet. Både fordi det illustrerer en 
utvikling der den strafferettslige diskursen reduserer den 
politiske debatten til et spørsmål om lovens effekt, og fordi 
lovens symbolske funksjon for storsamfunnet anses som  
viktigere enn de negative omkostningene forbudet har for 
kvinner, menn og transpersoner som selger sex.  Vi bør derfor 
passe oss vel for å havne i samme situasjon som Sverige, med 
politikere som krever at statens mektigste virkemidler skal stå 
uimotsagt og vernes mot ekstern kritikk. 
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– Dagens debatt og politikk rundt 
sexarbeid er preget av stereotypier og en 
generalisert, heteronormativ forståelse av 
området. Det norske og svenske lovverket 
mot kjøp av seksuelle tjenester baserer seg 
på en tolkning der menn utnytter kvinner. 
Denne kjønns- og heteronormative oppfat- 
ningen av sexarbeid bidrar til å ekskludere 
lhbt-personer og skeive som selger eller 
kjøper seksuelle tjenester. Den begrensende 
 stereotypingen som ligger bak lovverket 
vil medføre at personer som ikke passer 
inn i en slik analyse blir usynliggjort, og 
får det vanskeligere med å søke råd og 
hjelp. Dagens situasjon bidrar også til at 
færre beskytter seg mot hiv og seksuelt 
overførbare sykdommer eller infeksjoner 
(SOI), også til den grad at enkelte unnlater 
å teste seg og bidrar til svekket helse, 
skriver LLH på websiden. Og videre:   

«Hallikvirksomhet og menneskehandel 
er svært alvorlige brudd på menneskeret-
tighetene. Utsatte grupper må gis tidlig 
mulighet for arbeid og det må iverksettes 
flere tiltak for å få personer ut av orga-
nisert kriminalitet og menneskehandel.  
LLH mener at der økonomisk, psykoso-
sialt eller annet press er utgangspunktet, 
eller en del av kjøp og salg av seksuelle 
tjenester, følger det en rekke skadelige 
risikofaktorer for alle involverte parter. 
Flere målrettede og konkrete tiltak må til 
for å imøtekomme disse utfordringene.  

Kriminalisering, gjennom § 202, er ikke 
løsningen på ovennevnte problem- 
stillinger. Kriminalisering forsterker 
stigmatisering, sårbarhet og utenforskap 
til de av oss som selger seksuelle tjenester.  
LLH ønsker en spisset innsats på sosiale  
og psykososiale tilbud som kan hjelpe  

alle involverte parter – et tilbud der 
generaliserte kjønnsforestillinger ikke 
styrer, og med et bedre kunnskaps- 
grunnlag fra myndighetene enn hva vi ser 
i dag. Gruppen lhbt-personer som selger 
sex blir usynlige i en heteronormativ 
fremstilling og i hjelpe- og støttetiltakene. 
LLH mener vi trenger mer kunnskap 
om hvordan skeivt sexarbeid fungerer, 
og vi trenger mer kunnskap om skeive 
sexarbeideres situasjon og erfaringer. 
Deres opplevelser, erfaringer og 
perspektiver må synliggjøres, og deres 
egne stemmer må bli hørt i debattene.  Vi 
ser nødvendigheten av en kriminalisering 
av sexarbeid der personer er under 18 
år, men over den seksuelle lavalder. LLH 
stiller seg dermed ikke kritisk til lovens 
§ 203 og vi ønsker et styrket fokus på 
denne gruppen, da spesielt unge gutter 
som selger sex.» 

LLH landstyret har etter en debatt om  
organisasjonens perspektiver på sexarbeid og 

temamøte med innledninger fra professor 
May-Len Skilbrei, Andrés Lekanger fra PION og representant 

fra Kvinnefronten, Daisy Elizabeth Sjursø, utarbeidet en uttalelse 
som ble vedtatt med overveldende flertall under landsstyremøtet 

25. april, skriver LLH på websiden.  
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På websiden formidles det at LLH mener:
• Straffelovens  § 202a er til hinder for gode og viktige  
 tiltak for å ivareta både sexarbeideres og samfunnets  
 interesser.
• Sexarbeidperspektivet i dag er for normativt og 
 generalisert.
• Sosiale spissede tiltak som retter seg mot hele feltet 
 må styrkes, og mer midler til preventive og  
 ivaretakende handlinger må prioriteres.
• Perspektiver som skeivt salg av seksuelle tjenester må  
 tas med i kunnskapsgrunnlaget og i utarbeidelsen av  
 videre initiativer.
• Skeivt sexarbeid må innføres som perspektiv i inn- 
 hentingen av kunnskap og utarbeidelse av tiltak.

Kritikk fra Rødt
Vedtaket har blitt kritisert av Rødts kvinnepolitisk ansvarlig, 
Magnhild Nilsen, og landstyremedlem i Rødt, Torill Frøise, som 
mener at LLH baserer sine uttalelser på feil premisser.
 – Det er ikke slik at flertallet som selger sex, uansett kjønn, gjør 
dette frivillig. Selvsagt er det noen som i perioder av livet tenker 
at dette er en enkel måte å tjene penger på, men dessverre er det 
også mange som får drømmer knust, skriver Nilsen og Frøise i 
Blikk (4. mai 2015). 

Overrepresentasjon av LHBTere!
Rødt blir imøtegått av leder Bård Nylund og nestleder Brita 
Møystad Engseth, som i Blikk (7.mai 2015), viser til at forsknin-
gen bekrefter en overrepresentasjon av lhbt-befolkningen med 
prostitusjonserfaring. Det betyr ikke at LLH underkjenner at 
mange som selger sex ikke gjør det av fri vilje, sier Nylund og 
Engseth til Blikk, men påpeker det å tilhøre en marginalisert del 
av befolkningen som for eksempel er en situasjon mange lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner befinner seg i, kan bidra til å 
begrense valgmulighetene. 
– LLH har etter en prosess konkludert med at kriminalisering av 
prostitusjonsfeltet har utilsiktede negative konsekvenser for selger, 
som er den parten LLH ser det som viktigst å hjelpe og beskytte, 
sier Nylund og Engseth til Blikk. Og i og med at forskningen har 
vist at mange lhbt-personer har prostitusjonserfaringer, har LLH 
bestemt seg for å utforme sin egen politikk på sexarbeid blant an-
net ved kunnskapsinnhenting fra fagfolk. 

Utfordringer 
– Organisasjonen merket seg i løpet av denne kunnskaps-inn-
hentingen at det finnes gjennomgående utfordringer med dagens 
lovgivning som særlig går ut over dem som allerede er mest utsatt i 
prostitusjonsmiljøene, sier Nylund og Engseth til Blikk. 
Nylund og Engseth viser blant annet til at forbudet har bidratt til 
en omorganisering av markedet, og sier til Blikk at de som 
jobber med tiltak i feltet forteller om oppkomsten av et 
skjult marked der det er vanskelig å få innpass.
– Etter lovens innføring har politiet også trap-
pet opp aktiviteten i miljøene. Det å være 
i besittelse av kondomer brukes for 
eksempel som bevis på at det har 
skjedd kjøp av sex. Mange 
lar derfor være å bruke 
kondom, noe som 
fører til at selgers 
situasjon blir 
enda mer 

sårbar og risikofylt, sier Nylund og Engseth til Blikk. 
Nylund og Engseth peker på at et annet moment er at frykten 

for at kunde skal bli tatt for kjøp av sex, også fører til at man 
på utemarkedet får mindre tid til å vurdere kunden før man 
setter seg inn i en bil. Transaksjonene må skje raskere for unngå 
pågripelse, og dette fratar selgerne en viktig kontrollmekanisme 
de hadde tidligere.

Økt stigma 
– En lovgiving fungerer dannende for den allmenne oppfatningen 
av handlinger. På det viset er sexkjøpsloven med på å øke stigma 
mot mennesker som selger og kjøper sex. Dette skjer selv om salg 
ikke er kriminalisert, i og med at selve handlingen blir fortsatt 
forbundet med noe ulovlig, sier Nylund og Engseth til Blikk. 
– Økt stigma, og frykten for at kunden skal bli avslørt og dømt, 
har også ført til at mennesker som selger sex i mindre grad enn 
tidligere føler at de kan anmelde vold og overgrep. Dette er  
særdeles alvorlig for personer med dobbel minoritetstilhørighet, 
som lhbt-personer eller immigranter, fordi de i utgangspunktet 
har en større risiko for å bli utsatt for vold, overgrep og hat-
handlinger.
– I samspill med hallikparagrafen bidrar sexkjøpsloven også til 
svekket rettssikkerhet for mennesker som selger sex. Hvis politiet 
får kjennskap til at det foregår sexsalg i en leilighet, kan de ta 
kontakt med huseier og true med hallikparagrafen. Leietaker vil 
da bli kastet ut, gjennom politiets Operasjon Husløs. Resultatet av 
denne fremgangsmåten er at mennesker som allerede er sosialt 
ekskludert, også havner i usikre og uforutsigbare bosituasjoner. 
Alt dette fører til at vilkårene for selger blir verre, selv om det er 
kjøper som er kriminalisert gjennom loven.
– På bakgrunn av dette har LLH kommet fram til at dagens 
sexkjøpslov er med på å bidra til redusert helse, livskvalitet og 
trygghet for en allerede utsatt og stigmatisert gruppe, sier 
Nylund og Engseth til Blikk. 
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In Canada, December 6th holds a 
special significance. It is the National 
Day of Remembrance and Action on 
Violence Against Women. On that day, our 
nation commemorates the anniversary 
of the 1989 École Polyt-echnique massacre, 
in which an armed student named 
Marc Lépine murdered fourteen 
women and injured ten others in the 
name of "fighting feminism". Canadians 
are invited to wear a white ribbon on 
this day to demonstrate our collective 
commitment to end violence against 
women. 

This year, in a particularly cruel 
and ironic twist of fate, December 6th 
will be the day when our new prostitution 
laws will take effect; laws that will put 
sex workers in danger in the name 
of moralist views and cheap political 
points. This will take place a few days 
short of a year after the Supreme  
Court of Canada handed a unanimous 
landmark decision that removed 
harmful laws that stood in the way of 
effective protection of individuals in 

the sex industry and the broader  
community. Writing for the Court, 
Chief Justice McLachlin said: 
"The prohibitions at issue do not 
merely impose conditions on how 
prostitutes operate. They go a critical 
step further, by imposing dangerous 
conditions on prostitution; they prevent 
people engaged in a risky – but legal 
– activity from taking steps to protect 
themselves from the risk." 

On that momentous day in 2013, 
members of POWER, Canada’s 
capital sex worker rights organization, 
and allies who had responded to our 
call, were trying to stay warm outside 
of the Supreme Court buildings, as 
our colleagues waited inside in locked 
rooms while the lawyers read the 
court’s decision. People had trouble 
holding on to their red umbrellas as 
snow fell and the wind howled. Those 
who had followed this court case 
closely were speculating as to which 
of the challenged provisions were to 
be struck down on that day, if any. No 

one could agree on a forecast and no 
one dared suggest what was about 
to come down the pipes. Activists 
who were gathered outside, as well 
as the media surrounding them, were 
expecting to wait for some time in the 
frigid cold before getting an answer 
as those inside deciphered what had 
to be a complex document. Then one  
lone text message came in:
“We won. Everything.”

 
Bedford
In 2007, three Ontario sex workers, 
Terri-Jean Bedford, Amy Lebovitch 
and Valerie Scott, had initiated a 
constitutional challenge to provisions 
of the Criminal Code that prohibited 
various aspects of adult prostitution, 
including keeping or being found in a 
bawdy house, living on the avails of 
prostitution, and communicating  
in public for the purpose of prostitution. 
Notably, a group of sex workers from 
the Downtown Eastside, a neighborhood 
in Vancouver that is often described 

A year in review
the introduction of Bill C-36 in Canada By Frederique Chabot

POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work Educate & Resist) is a non-profit, voluntary organization 
founded on February 17th, 2008. Membership is open to individuals of all genders who self-identify as 
former or current sex workers, regardless of the industry sector in which they work(ed) (i.e. dancers, 
street-level workers, in and out-call workers, phone sex, etc.) and to allies who share our vision: a 
society in which sex workers are able to practice their professions free of legal and social discrimination, 
victimization, harassment and violence and in which sex work is valued as legitimate work.
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as “Canada’s poorest postal code” 
launched a parallel challenge.  It took 
close to seven years for Canada vs 
Bedford to wind its way through three 
courts and the case was built on tens 
of thousands of pages of evidence as 
well as countless hours of expert  
testimony from sex workers, researchers 
and key stakeholders. 

On that frosty day in 2013, our 
highest court finally held that the 
‘bawdy house’ law prevented sex workers 
from working in a fixed location, which 
is safer than working on the street or 
meeting clients at different locations. 
The court also held that the living 
on the avails provision violated sex 
workers’ constitutionally protected 
right to security of the person and was 
overbroad as it punished everyone 
who lives on the avails of prostitution 
without distinguishing between those 
who exploit prostitutes (such as controlling 
and abusive pimps) and those who 
could increase the safety and security 
of prostitutes (for example, legitimate 
drivers, managers, or bodyguards. 
Finally, the court found that the  
communication law violated sex workers’ 
constitutionally protected right to 
security of the person. By prohibiting 
communication in public for the purpose 
of prostitution, the law prevented 
sex workers from screening 
clients and setting terms for 
the use of condoms or safe 
houses. In these ways, all 
three of these laws imposed 
a significant amount of 
risk on sex workers in 
Canada. 

This decision
marked a huge step 
forward in the recognition 
of sex workers’ rights 
specifically and human 
rights to repeal laws 
that targeted them, 
their clients and  
work with, pointing 
to the inability of 
criminal prost- 
itution laws to 
p r o t e c t 
them from 
v i o l e n c e 
and to the 

harm of making elements of sex work a 
crime. Many lives had been lost waiting 
for this victory.

The atmosphere on the steps of the 
Supreme Court of Canada was highly 
charged with emotions. As time went 
on, more details started filtering out. 
One that somewhat dampened the  
celebratory mood was that while the court 
had handed a clear and unanimous 
declaration of invalidity for all of challenged 
provisions, it was to be suspended 
for one year, during which time the 
federal government would be able 
to consider whether or not to design 
new laws, bearing in mind that new 
legislation would have to comply with 
the Charter of Rights and Freedoms.   

Almost immediately, the 
federal government as well as  
prohibitionist organizations, both on 
the left and on the right, communicated 
their intentions to use this as an 
opportunity to introduce new laws. 
“Thank you for the blank slate” floated 
on social media and understandably 
chilled sex workers and their allies. 
After the New Year, the shift towards 
a discourse dominated by the conflation 
of sex work and human trafficking 
kicked into high gear. While it was 

not a new tactic, it was noteworthy 
that a mere month after the Bedford 
ruling, members of the Ottawa police 
participated in Operation Northern 
Spotlight which involved more than  
30 police services across the country. 
More than 330 women were interviewed 
under the guise of rescuing victims 
of human trafficking and sexual 
exploitation. They paid intrusive 
and intimidating visits to massage 
parlours and to indoor sex workers 
under these auspices, the individual 
interactions beginning with a male 
police officer posing as a client to book 
an appointment with a sex worker. 
Several police officers would then appear 
at the sex worker’s place of work, 
ostensibly to ensure that no coercion 
was taking place, but with the impact 
of intimidating sex workers, violating 
their right to privacy and putting their 
confidentiality, livelihood and safety at 
risk. Organizations supporting these 
policing tactics made it clear that 
“inconveniencing sex workers” was a 
small price to pay to rescue victims of 
human trafficking.
 
Concurrently, the federal 
government started sending trial 
balloons about possible ways they 
could regulate sex work, building a 

rescue narrative, blending human 
trafficking and consensual sex work. 
Several reports on a supposedly 
widely spread human trafficking 
problem in Canada were  
published and disseminated. 
The government’s interest 
for the so-called Nordic 
Model was not so subtly 
communicated and they 
secured the support of 
a powerful triumvirate 
consisting of ‘abolitionist-
feminists’, social 
conservatives and 
religious groups. As 
time passed though, 
critics started to get 
louder about how 
the government had 
not communicated 
any intentions 
of consulting 
the people 
who would 
be most 
impacted 
by new 

>
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prostitution laws. In response, the 
federal Department of Justice launched 
an online public consultation on the 
best way to rewrite Canada’s  
prostitution laws. The questionnaire, 
which was made available online for 
one month, was harshly criticized for 
its loaded questions and misleading 
information about available options. 
Sex workers’ human rights, which had 
been affirmed by the Supreme Court 
of Canada, were put at the mercy of 
interest groups and public opinion, 
with everyone allowed to answer the 
survey as often as they wished, as new 
laws were being designed.  

After months of relentless  
capacity building, organizing, resource 
development, public education, media 
work and then meeting with community 
leaders and stakeholders, sex workers 
and their allies braced themselves 
when in June of 2014, it was announced 
that the federal government’s response 
to the Bedford ruling was ready to be 
unveiled.  

On June 4th, Justice Minister Peter 
MacKay introduced Bill C-36,  
paradoxically named the Protection of 
Communities and Exploited Persons 
Act. The new bill made prostitution 
itself illegal for the first time in  
Canada via the blanket prohibition 
of the purchase of sexual services. A 
press release by the Government of 
Canada stated that one of the bill’s 
ambitious objectives was to “reduce 
the demand for sexual services” and 
boasted the dual approach of  
criminalizing those who are engaged 
in the demand for prostitution – clients 
and third parties - while simultaneously 
protecting those who sell their own 
sexual services who, in the bill’s  
preamble, are painted as victims either 
of coercion or of their circumstances. 
Bill C-36 included the allocation of $20 
million – which was to be spread over 
five years and divided across the entire 
country – to fund programs to help sex 
workers get out of the industry.  
 
From then on, the federal  
government started racing the clock to  
get royal assent for their new Bill, speeding 
through each of the committee stages 
new proposed laws must go through 
for our parliamentarians to examine 
them. Detractors and supporters of 
C-36 alike prepared to bear down. 

Commodification of 
Sexual Activity 
Bill C-36 should have raised many 
red flags during these studies. The 
social science evidence from Canada 
and throughout the world clearly 
indicated that, if the proposed Bill 
was to become law, it would force the 
sex industry further into the shadows, 
restrict sex workers’ access to 
important safety strategies and have 
significant and profound negative 
consequences on sex workers’ health, 
security, equality and human rights.  
This was in direct contravention of the 
Bedford ruling although that didn’t 
seem to trouble the Conservative 
too much as they had other goals. 
Conservative senator Donald Plett 
made this clear during the summer’s 
pre-hearings on the bill: ‘Of course, 
we don’t want to make life safe for 
prostitutes; we want to do away with 
prostitution. That’s the intent of the 
bill”.

In fact, large swaths of the proposed 
bill closely resembled the old laws 
that were struck down for being 
unconstitutional. Notably, section 
213, the communicating provision, by 
far the most enforced prostitution 
offense in Canada – accounting for 
up to 95% of all prostitution charges 
- can be found in Bill C-36 in an almost 
identical version. The only difference 
being its application to sex workers 
who are at or next to places where 
anyone under the age of 18 could be 
reasonably expected to be. The provision 
still prohibits communications in most 
public places.
 
In Bedford, the panel unanimously 
acknowledged that this particular law 
undermined the ability of the most 
marginalized sex workers to implement 
crucial security strategies. Research 
has linked it to significant increases 
in violence faced and experienced by 
sex workers. In order to avoid  
attracting the attention of the police, 
street-based sex workers abandoned 
established tactics such as working 
in pairs, soliciting in familiar, well-lit, 
populated areas, and taking the time 
to carefully assess a client prior to 
entering a vehicle.   Moreover sex  
workers' ability to communicate openly 
and clearly with clients about services 
and negotiate safer sex practices  

– a necessary precondition to consent 
– is restricted by laws that prohibit 
communicating for the purposes of 
prostitution.  

Indoor workers have also been 
put on high alert by the revamped 
section 213. Since June, sex workers 
who work indoors have already started 
to change the way they advertise in 
case conversations with clients would 
be captured by the prohibition of 
public communication under the 
proposed law. To avoid detection, sex 
workers are reverting to the use of  
euphemistic ‘code’ language, effectively  
hindering their ability to specify 
services, increasing the possibility of 
misunderstandings and decreasing 
their ability to control their labour. 
This also goes against the Bedford ruling 
as the decision relied on evidence 
showing that context matters and that 
working indoors is safer then working 
on the street, meaning that anything 
making it more difficult to work indoor 
puts sex workers at further risk.  

In addition to an almost identical 
communication provision, Bill C-36 
also reintroduced a section criminalizing 
those who gain material benefits from 
sex work. The new section replaced 
the “living on the avails” provision 
that was struck down in Bedford and 
supplemented the existing procuring 
provisions of s. 212(1) which prohibit 
anyone from facilitating or controlling 
someone else who is providing sexual 
services. The new law states that it 
does not apply to those in “legitimate 
living arrangements” or those with 
“legal or moral obligations” to sex 
workers; it does, however, apply to 
exploitative and abusive relationships, 
and to those in which a person  
supplies drugs or alcohol. 
 
As it was amply demonstrated 
during the Bedford trial and is part 
of the record the government had 
access to during the development of 
C-36, sex workers have a wide range 
of relationships with third parties.  
Independent sex workers hire individuals 
to provide particular services (e.g. 
security, receptionist, or on the street, 
taking license plates) that increase 
their safety and security. As in any other 
occupation, however, not all sex workers 
wish to run their own business and 
prefer to work for someone else. 
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Research has shown that these 
arrangements may be a desirable 
option for sex workers for a variety 
of reasons including the provision of 
services that increase their safety 
and security. For some street-based 
workers whose housing is precarious, 
these types of arrangements are an  
option other than soliciting on the street. 
Overbroad laws that require sex workers 
to justify all of their relationships, be 
they professional or personal, have not 
yet proven that they reduce instances 

of exploitation in the sex industry or of  
intimate partner violence sex workers 

may face. Instead, it furthers the 
isolation of an already  

stigmatized community 
and reduces people’s 

ability to benefit from 
protections other 

Canadians 
benefit from. 

 
 

Now, on top of the cynical reintroduction 
of laws that had been chucked mere 
months before, Canada was also treated 
to the ‘new to us’ Provision 286.1(1) that 
prohibits the purchase of sexual 
services, or as the Conservative law 
makers have it, the “Commodification 
of Sexual Activity”. 

This aspect of the law, which 
criminalizes everyone who purchases 
or communicates in order to obtain 
sexual services, was derived from the 
prostitution laws first implemented in 
Sweden and is the corner stone of the 
‘abolitionist/prohibitionist model’.  
Independent research evidence clearly 
demonstrates that, contrary to the claims 
made by those who support the “Swedish 
 model”, prohibiting the purchase of 
sexual services does not eliminate 
prostitution but rather displaces 
sex workers into ever more isolated 
areas, pushing the sex industry further 
underground which results in extremely 
dangerous working conditions for sex 
workers. In Sweden, sex workers 
report less access to social services, 
reduced access to condoms, difficulty 

securing and retaining housing,  
increased stigma and adversarial 

relationships with police.  In 
Norway, researchers also 

found that violence 
against sex workers 

increased following 
the enactment 

of a similar 
law.   

Even right at home, in Vancouver, 
where police have a policy of targeting 
clients, two recent reports on sex work 
found that street-based sex workers 
experienced increased risk of violence, 
abuse, and health-related harms as a 
result of their inability to screen  
prospective clients or negotiate the 
terms of transactions. The findings 
clearly show that the impact of 
targeting clients closely mirrored 
those of criminalizing sex workers 
themselves since sex workers who 
need the income generated by the 
selling of sexual services tended to 
accommodate the clients’ need to go 
undetected by police. They described 
their displacement to isolated spaces 
and their inability to access police 
protection.  Sex workers also reported 
spending longer periods of time on 
the street before making contact with 
a client and were therefore more  
likely to take chances with questionable  
clients.  This new provision also has 
the potential to impact indoor workers, 
many of whom screen their clients by 
collecting and verifying personal  
information. At POWER, we are 
already hearing anecdotal reports of 
clients who are less willing to provide 
accurate personal information as they 
are at risk of arrest.
 
These barriers to open  
communication with prospective clients 
is compounded by the proposition to 
criminalize “everyone who knowingly 
advertises an offer to provide sexual 
services for consideration.” An online-
presence or other forms of advertising 
is essential for independent sex  
workers who do not solicit on the street. 
While sex workers who advertise 

their own services would not be 
sanctioned under this specific 

provision (provided they 
work alone and are only 

advertising their own 
services) their ability 

to advertise will 
be extremely 

restricted 
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as newspapers, magazines and  
websites can be criminally charged. 
This law, in principle, makes the  
establishment of safer indoor work-
spaces unviable - as working indoors 
is futile if a service provider cannot 
advise potential clients about their 
services. In this context, sex workers 
will necessarily endeavor to be  
extremely discreet in their promotion to 
avoid having their posts or  
advertisements blocked. When sex 
workers are unable to indicate 
services (including those they are not 
providing), specify fees and outline 
safer sex expectations, the potential 
for miscommunication increases, as 
does their risk.
 
In practice, it is probable that 
many Canadian sex workers will, as 
did sex workers in Ireland when that 
country attempted to ban erotic  
advertisements, turn to websites 
hosted outside of our national borders 
beyond the jurisdiction of Canadian 
law. Research has shown that this 
would severely curtail the ability of 
Canadian law enforcement to combat 
exploitation and trafficking and  
render impossible collaborative  
relationships between website  
providers and Canadian law  
enforcement that facilitate  
identification of coerced victims. 
It would also deny sex workers an 
important security mechanism by 
shutting down region-specific (i.e. 
Ottawa, Toronto) websites that, in  
addition to providing advertising  
space, host virtual sex worker-only 
spaces where sex workers post  
information on bad clients, discuss 
security measures, share industry 
information on third parties and elicit  
client references from local sex 
workers. As such these spaces are 
important for security at the same 
time as they foster online communities 
among independent sex workers who 
might otherwise be isolated 

Each piece of the new bill is 
troubling when standing alone but the 
true devastating nature of Bill C-36 
reveals itself in the conjunction of all 
these individual provisions. While it 
purports to protect, although  
criminalizes those who are unwilling to 
be ‘protected’, this bill severely limits 
how sex workers can work and will 
certainly contribute to both interpersonal 
and state violence, as well as  
discriminatory discourses about ‘who’ 
sex workers are which have profound 
and real implications. 

To cap off a bill that is constructed on 
what feels like a disingenuous (at least 
on the Conservative Government’s 
part) narrative of rescue that paints 
sex workers as a homogeneous group 
in need of state intervention, the  
Minister of Justice announced “a 
budget of $20 million in new funding 
to support grassroots organizations 
dealing with the most vulnerable. 
Assistance will be provided to those 
who want to leave this dangerous and 
harmful activity; therefore, there will 
be an emphasis on funding programs 
that can help individuals exit prostitution.” 

Harm reduction mechanisms 
including bad date lists, provision of 
safer sex supplies and secure working 
spaces reduce the risks confronted by 
sex workers. When exiting is prioritized, 
crucial services and resources are 
unavailable to those that require them 
the most. This is especially troubling 
when considering how in Sweden, 
researchers found that discourses 
and social constructions key to their 
prostitution laws have informed the 
attitudes of service providers increasing 
the stigma, isolation and access to 
resources of sex workers not wishing 
to transition out of sex work. What 
sex workers, and particularly the most 
marginalized street-based workers, 
need are tangible services including 
economic security, housing and health 
support. Such broad based support 
positions people to make real and 
meaningful choices about whether 
they will participate in the sex industry 
and under what conditions they will 
do so (e.g. indoor or street-based). 
 

The voice of  
Evangelical Church 
Facing such grim prospects, sex workers 
and their allies banded together and 
worked hard to be included in the  
review process the Government  
rapidly triggered after the June  
fourth unveiling of Bill C-36. They 
were in such a hurry that they called 
on the Justice Committee members to  
cancel their summer recess. Invitations 
to testify were sent out and,  
unfortunately, despite representing 
the very people the Government’s 
new bill purported to protect, sex 
worker organizations, and the diverse 
communities they represent, were not 
given special consideration as the 
consultation process was not  
designed to facilitate that. 
 

Both during the Justice  
Committee hearings in July of 2014 
and during the Senate’s Legal and 
Constitutional Affairs Committee in 
September, sex workers, sex worker 
rights organizations and allies of  
sex workers appeared as witnesses 
to speak to Bill C36. That said, the 
vast majority of witnesses who 
were invited to speak in front of the 
committee were in support of the 
criminalization of sex work. A whopping 
25 percent of the organizations  
invited to appear had strong ties to 
the Evangelical Church, a percentage 
that is not representative of the 
Canadian society as a whole. Those 
in opposition to the bill were treated 
with thinly veiled hostility during the 
sessions while those in favor were  
lauded for their courage for sharing 
their stories. Sex workers, including 
Valerie Scott who dedicated  
decades of her life to her activism, 
some of it as one of the three litigants 
in the Bedford case, were heckled 
by supporters of the bill during their 
testimonies in an effort to drown their 
voices. Critics rightly pointed out how 
the process had certainly not  
facilitated the meaningful consultation 
of those who will be primarily affected 
by any new prostitution laws. 
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While profoundly different 
philosophical positions were defended 
in front of the committee members, an 
interesting detail about the hearings 
was the near unanimous call for the 
Government to drop section 213 which 
criminalizes those who the government 
is marketing as victims in need of 
state intervention. Despite the fact 
that it crossed ‘party lines’, the  
government did not heed to this  
demand but introduced an amendment 
at the committee stage that slightly 
changed the wording of the debated 
section. Agreeing it was vague, the 
Conservatives dropped their original 
wording and imposed instead a clear 
criminal prohibition against  
communicating to buy or sell sex in 
any area “open to public view, that is 
or is next to a school ground, playground 
or daycare centre”. In actuality, this 
amendment did not change the reach 
of the new communication provision. 

December 6th
On November 6th 2014, despite an 
impassioned speech by Senator 
Mobina Jaffer who was the Liberal 
critic of Bill C-36, in which she called 
on her colleagues to reject Bill C-36, 
the proposed new prostitution laws 
completed their journey through the 
formality that were the committees. 
In addition to the amendment to 213, 
the only other concession made to 
the bill’s detractors was to agree to a 
review in five years, an accountability 
measure that certainly falls short of 
the demands to send C-36 directly to 
the Supreme Court for Constitutional 
reference which would have avoided 
another decade in the courts as C-36 
will inevitably be challenged. 

December 6th will therefore mark the 
end of a chapter in the fight for  
Prostitution law reform in Canada, 
one that offered an incredible  
opportunity to our government to rise 
up to the occasion offered by our  
highest court to become leaders in the 
development of laws and policies  
centering the health, safety and 
human rights of sex workers. On that 
day, which marks a day of action to 
end violence against women,  

Canada will debut its shameful  
so-called ‘Canadian Model’. This year, 
red umbrellas will be visible during the 
annual vigils that commemorate the 
Montreal massacre. 
 
While a chapter closed, it 
certainly does not mark the end of 
the story. If anything, this year has left 
us with a stronger sex worker rights 
movement, one that was galvanized 
by the travesty that is Bill C-36 and 
that poured incredible energy into 
capacity and movement building.  
This past year, we witnessed the  
emergence of new groups in several 
cities, the creation of an incredible 
network used effectively to disseminate 
information, support and resources 
from city to city, from neighborhoods 
to neighborhoods. Teams of dedicated 
people worked tirelessly to provide 
timely analyses of the bill at every 
stage so activists on the ground could 
use the knowledge in their relentless 
campaigning. Social media was 
abuzz and new innovative awareness 
campaigns sprouted across the 
country, engaging communities in an 
overall fruitful dialogue. People took 
a stance, with associations of lawyers, 
public health professionals, health 
and social service providers, sexual 
health and rights activists coming out 
in support of sex workers and their 
fight against discriminatory laws. The 
media community also gave ample 
space for diverse voices to be heard, 
contributing to a palpable shift in 
how sex work is being discussed in 
Canada. Groups are flowing resources 
to one another to ensure diverse 
groups of sex workers are organizing 
in their own communities, connecting 
themselves further to other social 
justice movement as sex worker rights 
clearly don’t exist in a silo. The wind of 
change is blowing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

If Canada’s Justice Minister was 
counting on sex workers and their  
allies to lose their steam after this 
fight so he could sweep this thorny 
episode under the rug, we certainly 
promise he will be disappointed. 

A year in review:  
the introduction of Bill C-36 in Canada  

This article was written by Frederique Chabot, a member 
of POWER, and contains a summary of POWER’s briefing 

note: “Sex Workers and Bill C-36: An Analysis based on 
Social Science Evidence” that can be found here:  

 
http://powerottawa.ca/Briefing_Note_C-36_Social_ 

Science_Evidence.pdf 
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I samtale med  
sexkjopere

 
 
        vorfor kjøper noen sex? 
Jeg har det siste året snakket med mange om hvorfor 
nettopp de velger å kjøpe sex. Etter å ha møtt over 100 
sexkjøpere opplever jeg at det finnes mange ulike grunner til 
at noen velger dette. 

Handler sexkjøp kun om egen seksuell tilfredstillelse? 
Jeg tror årsakene er komplekse og sammensatte. I denne 
artikkelen vil jeg bruke eksempler fra mitt arbeid og gjennom 
disse kanskje utfordre bildet av hva mange tror en typisk 
sexkjøper er. Jeg vil presentere ulike sexkjøpere for å beskrive 
hva de tenker og mener om eget sexkjøp. Alle personene 
er fiktive men bygget på og satt sammen av historier jeg har 
blitt fortalt av pasientene som oppsøker Helsetilbudet PKS.

       eksuell debut
Karl er en mann i starten av 20 årene. Han oppleves som 
en vennlig og forsiktig ung mann i det jeg tar imot ham på 
kontoret mitt. Karls bestilling for timen er smittesjekk for 
seksuelt overførbare infeksjoner. Han ønsker en fullsjekk 
for å utelukke alle typer infeksjoner. For seks måneder 
siden var Karl på ferie med noen kamerater. Det var på en 
typisk guttetur forteller han, og dette innebar mye alkohol og 
festing. Etter en natt med festing ønsket flere av kameratene 
å besøke ett bordell. Karl var svært i tvil om dette var noe 
han ønsket eller ikke, men kompisene insisterte på at dette 
var gøy å gjøre sammen.

Karl hadde samleie med en kvinne på bordellet. Han 
brukte kondom både ved munnsex og vaginalt samleie, 
men forteller han likevel er svært redd for smitte. Karl har 
angst for å være smittet med hiv. Angsten har forsterket 
seg, og det har nå kommet til et punkt hvor frykten er så 
sterk at han har vansker med å fungere i dagliglivet.  

Karl sover dårlig og føler seg nedstemt. Vi tar en hurtigtest 
hiv og den er som forventet negativ.

I samtalen kommer vi inn på dette med grunner til 
sexkjøp. Karl forteller han aldri har hatt sex med noen før. 
Dette er problematisk og noe han skammer seg over, i alle 
fall i forhold til kamerater som forteller mye om sine seksuelle 
erfaringer. Karl ble med på bordellet den natten for å få en 
erfaring med sex. For Karl var det ingen god opplevelse, han 
angret og skulle helst vært foruten denne erfaringen. Han 
ønsker å gå videre i livet og ser på det å komme til klinikken 
vår som en mulighet for å legge hendelsen bak seg.

Jeg stiller Karl spørsmålet om han tror ansten kan 
være et uttrykk for noe. Karl forteller om dårlig samvittighet, 
vanskelig forhold til egen kropp, dårlig selvtillit og lavt 
selvbilde. Han ønsker en fast partner men synes det er 
vanskelig å forholde seg til norske jenter. Føler han ikke er 
god nok og en taper på sjekkemarkedet.

        omantiker  
Ahmed kommer til kontoret mitt. Han kjøper sex jevnlig og 
syns ikke dette er problematisk. Forteller han har et kjæreste- 
forhold til flere av de jentene han kjøper sex av. Ahmed 
liker ikke ordet sexkjøper fordi det knyttes til utnyttelse og 
press. Han utnytter ingen og mener de som selger sex må 
ta ansvar og slutte, om de ikke ønsker dette. Ahmed tenker 
han bytter tjenester hvor begge får det de er ute etter.

I samtalene med Ahmed kommer det frem at han iblant 
syns det er vanskelig å skulle betale for det han opplever 
som en naturlig del av en kjæresterelasjon. Han har  
jevnlig kontakt med de han kjøper sex av på sosiale 
medier og opplever å bli skuffet om de prioriterer å møte 
andre menn.

H

S

R

i
Kanskje et mer nyansert bilde av sexkjøpere vil kunne  

redusere stigma, noe som kan åpne opp for en mer  
nyansert debatt omkring sexkjøp?

Av Anders Røyneberg, prosjektleder 
for PKS – Helsetilbud for personer som 
kjøper sex, Sex og samfunn
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     orretningsmannen
Per er i 30-årene. Han jobber i et norsk selskap som sam-
arbeider med et internasjonalt selskap i Asia. Per reiser 
ofte til Asia på vegne av selskapet sitt og deltar i denne 
sammenheng i typiske forretningsmiddager. 

Per oppsøker helsetilbudet vårt og forteller han under 
siste forretningsmiddag ble servert mye alkohol. Det var 
flere kvinner til stede under middagen. Per tok kontakt med 
en av kvinnene og tilbragte store deler av kvelden med 
henne. Per fikk i løpet av kvelden vite at hun solgte sex. 

Per ble i tvil om hva han skulle gjøre, men etter hvert 
som han drakk mer alkohol bestemte han seg for å kjøpe 
sex. Kvinnen ble med Per til hotellet og de endte opp med 
å ha sex. Hun insisterte på å bruke kondom, noe Per også 
ønsket. Etter sexen betalte Per henne og hun forsvant. 

I tiden etterpå får Per det vanskelig. Han skammer seg 
fordi han ikke anser seg selv som en typisk sexkjøper. Per 
er gift, har barn og blir redd for å smitte konen sin med en 
seksuelt overførbar infeksjon. Spesielt frykter han hiv-viruset. 

Per tenker mye på sexkjøpet og får vanskeligheter med å 
fungere i dagliglivet. Han fungerer dårlig i jobben og plages 
av depressive tanker. Etter hvert som angsten for smitte 
blir sterkere oppsøker Per helsetilbudet vårt.

Per ønsker både smittesjekk og en samtale om sexkjøps- 
erfaringen. Han tar en hurtigtest hiv og får vite at den er 
negativ. Han tar også flere smitteprøver. Per forteller om 
hvor vanskelig han har hatt det i etterkant av sexkjøpet. 
Han forteller om skam, anger og hvordan han nå har blitt 
en sexkjøper, noe han trodde han ikke var.

       skyldig
Eva er med mannen til kontoret mitt. De har bestilt timesjekk 
og parsamtale. Hun er stille ved konsultasjonens start. 
Mannen forteller han har kjøpt sex i Asia. Han er nå svært 
trist og sier han har sviktet sin kone. De oppleves som 
fortvilet begge to. Eva er sint og i tvil om hva hun skal 
gjøre. Hun ønsker ikke å gå fra mannen sin, men vil at han 
skal forstå at dette ikke er noe hun tar lett på. Eva mener 
kollegaene til mannen har påvirket og presset mannen til å 
være med på sexkjøp i Asia. Mest av alt er hun sint på  
mannens kollegaer sier hun. Eva ønsker også en hivtest, 
selv om hun ikke har hatt sex med mannen etter sexkjøpet. 
Hun ønsker å ta testen for sikkerhetsskyld forteller hun. 
Testen er negativ hos begge, og de uttrykker stor lettelse.

        penning og nytelse
Ove er snart pensjonist. Han har kone, barn og en god 
jobb. Han har ikke lenger et seksuelt forhold til sin kone og 
kjøper sex regelmessig av andre kvinner.

Ove mener grunnen til sexkjøpet er spenning og nytelse. 
Han lever på mange måter ett A-4 liv og oppfattes av  
andre som pliktoppfyllende og ordentlig. Ove tror sexkjøpet 
handler om ett behov for å leve ut noe uskikkelig, noe som 
gjør han litt opprørsk mot de strenge rammene han lever 
innenfor.

Ove sier dette er en vinn-vinn situasjon både for han og 
for de kvinnene han kjøper sex av. Han understreker at han 
alltid behandler kvinnene svært pent. Iblant er han ikke ute 
etter sex men bare kvinnelig selskap. Ofte kjører de bare 
en tur sammen eller spiser middag. 

Samtidig er han skeptisk til sexkjøp på grunn av faren for 
trafficking. Ove er alltid nøye med å kjøpe sex av kvinner 
som ikke er utsatt for press og tvang. Forteller han i  
utgangspunktet er for sexkjøpsloven selv om han ikke 
følger den selv.
 

       skapet
Frank tar kontakt med meg på chatten vår. Han har vært 
gift med Gro siden han var en ung mann. Frank er svært 
glad i sin kone og de har det bra sammen. Gro vet ikke at 
Frank jevnlig kjøper sex av andre menn. Han definerer seg 
som en heterofil mann som liker å ha sex med både menn 
og kvinner.

Frank forteller man må ta valg i livet som er vanskelige. 
Et valg mellom to onder kaller han det. Frank sier at alternativet 
til å ikke å kjøpe sex er å forlate kona, noe han ikke ønsker. 
Det Frank sliter med er frykt for å smitte Gro med en  
seksuelt overførbar infeksjon. Han er påpasselig med å 
bruke kondom men likevel er angsten for smitte der ofte. 
Jeg spør Frank om hva denne angsten for smitte kan 
handle om. Frank er usikker men mener at han nok sliter 
med dårlig samvittighet overfor Gro. Han tenker angsten 
kan dreie seg om at han har en viss anger for det han gjør.
 

         angfoldig gruppe 
Hvem er den typiske sexkjøperen? Dette spørsmålet får 
jeg ofte. Jeg har ikke et fasitsvar, men min erfaring er at 
sexkjøpere er en sammensatt gruppe med ulike tanker om 
hvorfor de velger å kjøpe sex.

Bilde av sexkjøperen som en overgriper uten omtanke 
for den som selger sex er utbredt men stemmer den? Den 
kan stemme i noen tilfeller. Personer som selger sex forteller 
om vold og overgrep fra kundene sine. Vi vet at dette skjer 
men samtidig finnes det en stor gruppe sexkjøpere som 
ikke har som hensikt å skade eller utnytte de som selger 
sex.

Jeg tror en ensidig fremstilling av sexkjøpere forsterker 
stigma rundt sexkjøp og sexsalg. For de som har et  
problematisk forhold til å kjøpe sex, vil en ensidig fremstilling 
påføre mer skam. Kanskje ett mer nyansert bilde av sexkjøpere 
vil kunne redusere stigma, noe som kan åpne opp for en 
mer nyansert debatt omkring sexkjøp? For å få til dette er 
man avhengig mer forståelse og kunnskap om personer 
som kjøper sex.
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Fakta om PKS 

 

• Helsetilbud til personer som kjøper eller som har 
kjøpt sex.  

• Prosjektet drives av stiftelsen Sex og samfunn. 
• Tilbyr smittesjekk, samtaletilbud og chat. 

• Åpent for alle kjønn og alle aldre i hele landet.  
• Tilbudet gjelder også partnere til personer som kjøper sex. 
• Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. 

• Man kan bestille time på www.smittesjekk.no  
• Finansiert av Justisdepartementet som et tiltak 

innen prostitusjonsfeltet.
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EN GLAD GUTTAv Morten Sortodden

Mike er en kjekk og svært vel-
trent gutt på 19 år.  Han har 
solgt sex i snart i tre måneder.  
Jeg traff ham gjennom venner 
som var i kontakt med PION 
for å hente kondomer og glid 
eller kanskje få råd og hjelp, 
og han stilte opp til et intervju 
med meg.

Markedet for kjøp og salg av 
seksuelle tjenester er i endring. 
Flere og flere går over til å 
bruke mobil-apper der både 
kunder og eskorter er aktive. 
Vanlig internett begynner på 
noen områder å gå ut på dato. 
Jeg er interessert i å få vite 
litt om hvordan Mike får tak i 
kunder og hvordan han holder 
på kundekretsen, men også 
hvorfor han begynte å selge 
sex.

Vi er hjemme hos en eldre 
kamerat av Mike, og det er her 
han tar imot kundene sine. 
Kompisen til Mike har også 
solgt sex tidligere. Nå har han 
gått over til bare å selge massasje, 
siden han er i et stabilt forhold. 
Han har bare faste kunder, og 
han tjener godt på dem.

– Noe av det viktigste en må 
tenke på når en selger sex og vil 
opparbeide en fast kundekrets, 
er å fremstå som unik og 
pålitelig. Jeg annonserer 
tjenestene mine på nettet, og 
på veggen min er det også en 
gjestebok.  Der får jeg kunder 
til å skrive innlegg og anbefale 
meg.  Det er viktig at kunden 
skriver anbefalingen på norsk.  
Av en eller annen grunn virker 
det mer pålitelig da.  

– Til nå har jeg langt over 
gjennomsnitt såkalte 
«guestbook-signs».  Det er også 
bra å annonsere med et norsk 
mobilnummer.  Flere av de 
som er inne på escortesidene 
oppholder seg egentlig i andre 
land, men de skriver at de 
er i Norge, for å se om de får 
mange tilbud. Gjør de det, 
pakker de kofferten og kommer. 
Det er også flere unge menn 
som er eller har vært asylsøkere 
som selger sex, men de tenker 
kanskje ikke så mye på å skape 
et marked.  I alle fall er det ikke 
mange av dem på de nettsidene 
jeg opererer på. Ofte mangler 
de også et sted å ta med 
kundene til.

– For å bygge tillit og få god 
kontakt med kundene slik at 

jeg kan beholde dem, gir jeg 
bare massasje første gangen de 
er hos meg. For å holde gryta 
varm kan denne massasjen 
også være litt frekk. Etter dette 
kan vi avtale neste møte. Det 
å jobbe på denne måten har 
fungert fint for meg når det 
gjelder å opparbeide seg en 
kundekrets. Jeg tror det er 
behagelig for kunden også.  En 
må huske at kundene gjerne vil 
sjekke ut den som selger sex og. 
Massasje før sex åpner også for 
flere kunder, og det er viktig å 
ikke stresse. Jeg bruker musik-
ken for at kundene skal slappe 
av, og dempet belysning. Dette 
gjør kundene veldig rolige, og 
leiligheten er veldig fin og ryd-
dig. Det er viktig for kundene, 
en ryddig og hyggelig leilighet 
virker mye mer pålitelig. 
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- Er frekk massasje alt kundene 
vil ha? 

– Noen, ja. Men for de fleste er det 
et ønske om ordentlig sex, og da 
er det andre priser. Det er visse 
typer sex jeg ikke vil ha. Jeg er ikke 
med på analsex, hverken passivt 
eller aktivt.  Jeg vil heller ikke 
kysse kunder, og de får ikke kysse 
meg. Jeg kan godt sprute, men det 
koster ekstra for kunden. Ellers 
kan jeg være med på trekant.  Jeg 
har en venninne som er i bransjen, 
og vi kan samarbeide.  Men det er 
ikke så vanlig å få tilbud fra par, 
siden de som har lyst på gruppesex 
finner hverandre på swingers-
sider eller andre sider der de som 
foretrekker gruppesex kan finne 
hverandre. Jeg har fått tilbud fra 
kvinner. De vil kanskje heller ha 
ømhet og nærhet, i stedet for bare 
sex rett på.  Ellers er det vanlig 
at mange ønsker en boyfriend-
opplevelse. Da behandler jeg 
kunden som en kjæreste, med mye 
kos og kroppskontakt, intimitet og 
nærhet; vi ser liksom på hverandre 
som om vi har kjent hverandre 
hele livet. 

Det er også noen som vil ta meg 
med som eskorte på weekendturer. 
Det koster mye, men folk er villige 
til å betale mye for en som skal 
være kjæresten deres utad og sex-
partner når vi er på tomannshånd.

-Hvordan er det å ha så mye 
kroppskontakt og sex?  

– Det å sette grenser for en selv er 
viktig. Som sagt er det visse ting 
jeg ikke gjør, og heller ikke går 

på akkord med meg selv på. Men 
ellers er jeg en person som er glad 
i sex. Jeg er heterofil, men synes 
homser er greie. Rusmidler har 
aldri vært et alternativ for meg 
siden jeg trener så mye. 

– Ellers tenker jeg jo på pengene, 
sier Mike, og forteller at han tjente 
140 000 kroner i desember i fjor og 
100 000 i januar. – Men da kan jeg 
ha opp til seks kunder om dagen 
og sprute fire ganger, så det er 
slitsomt.

-Hvordan er kundene dine?  

– Kundene er stort sett greie. Jeg 
tror det at jeg annonserer tydelig 
hvor jeg gjør, og det at jeg ligger 
over andre i pris, gjør at jeg får 
mange helt ok kunder, og ikke folk 
som vil ha sex i fylla eller annen 
rus. Jeg har flere som er advokater 
og leger fra vestkanten, men også 
mange fra Oslo øst. Det at jeg har 
et sted vi kan være som er diskret, 
vet jeg betyr svært mye for mange 
av kundene mine. Jeg tror mange 
av dem ikke er åpne om den 
homofile tendensen de har, og da 
velger de å bruke meg, som er ung 
og kjekk og sørger for 100 prosent 
diskresjon. 

Mike forteller at han har hatt et par 
ekle opplevelser. Den ene var med 
en mann han skulle møte litt utenfor 
Oslo sentrum. Han skulle være med 
han hjem og overnatte. Fyren var full, 
og med en gang de kom innenfor 
døra, begynte han å trakassere Mike 
verbalt og slå etter ham. Men Mike 
kom seg unna, og i ettertid har han 
tenkt at han kunne anmelde fyren.

-Bortsett fra sex - hvordan er 
hverdagen din og trives du?   

– Ja, det gjør jeg. Jeg tjener masse 
penger, og dem sparer jeg til å 
kjøpe meg leilighet. Jeg har lyst til 
å etablere meg tidlig. Ellers skal 
jeg på en lengre reise nå sammen 
med en venn. Jeg har aldri reist 
langt før, eller vært lenge borte, så 
det gleder jeg meg til. Jeg har også 
penger til å gå på fine restauranter, 
og det har jeg aldri gjort før.  
Foreldrene mine har aldri hatt 
penger til det. Nå har jeg penger 
til å reise hvor jeg vil, til å kjøpe 
det jeg vil. Jeg lever i Norge der 
ingen trenger å gjøre noe de ikke 
vil, men jeg ønsker å ha det ekstra 
ingen andre har. Det jeg gjør går 
ikke noe inn på meg psykisk, jeg er 
jo veldig seksuell av meg.

– Ved siden av at jeg jobber med 
sexarbeid har jeg også en deltids-
jobb, så jeg må være oppe klokka 
seks om morgenen.  Jeg jobber 
som trener i en idrettsklubb og er 
svært aktiv innen denne idretten. 
Der har jeg hørt at en av trenerne 
våre også solgte sex da han var 
ung.  Kanskje flere idrettsgutter 
gjør det?  Ellers går dagene med 
til trening, spising og hvile. Jeg 
prøver stort sett å ikke være for 
langt hjemmefra hvis jeg skulle 
få tilbud fra kunder. Men hvis 
det er en kunde som bare vil ha 
massasje eller noe som jeg ikke 
tar så mye for, vil jeg avslå en slik 
avtale og prioritere treningen eller 
trenerjobben.

EN GLAD GUTT

"Til nå har jeg langt over gjennomsnitt 
såkalte «guestbook-signs»"
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Ireland: Clause 6
By Wendy Lyon
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On 20th October, the Northern Ireland Stormont Assembly 
became the first European jurisdiction outside Scandinavia 
to criminalise the purchase of sex. The fate of Clause 6 of 
the Human Trafficking and Exploitation Bill had been  
uncertain until just days earlier, when it gained the support 
of the second-largest party, which had previously been 
critical of it.  Opposed by both the Minister for Justice and, 
less openly, the Police Service of Northern Ireland (PSNI), 
the degree of enforcement remains to be seen when it 
comes into effect next year.

The broader political context is important to understanding 
the passage of Clause 6. Northern Ireland is governed by 
a power-sharing coalition, a legacy of decades of conflict 
between nationalists loyal to the Republic of Ireland and 
unionists loyal to the United Kingdom.  The Democratic 
Unionist Party (DUP) has the upper hand in the coalition; it 
was founded by the late Ian Paisley, former head of his own 
Free Presbyterian Church, and remains one of the most  
socially conservative parties in Western Europe. It is fiercely 
opposed to abortion and LGBT rights, and advocates for 
the teaching of creationism in schools.

It was a DUP Member, Lord Morrow, who introduced the 
legislation.

Sinn Féin, the second-largest party, operates on both 
sides of the border: it currently holds 17 seats in the Irish 
(Republic of Ireland) parliament.  Often considered the 
political wing of the Irish Republican Army, Sinn Féin draws 
its support from a broad spectrum of voters, ranging from 
left-wingers progressive on social issues to traditionalists 
who view the IRA as defenders of the Catholic faith. The 
contrast between its two poles of support has often forced 
it into uneasy compromises, most clearly illustrated by its 
position on abortion: it supports the right to choose only in 
cases of rape, incest, or risk to the woman’s life or health – 
a stance that would seem archaic in most of Europe but is 
almost liberal by Irish standards.
Rounding out the Stormont power-sharing coalition are 
two conservative parties, the Ulster Unionists and the 
(nationalist) Social Democratic and Labour Parties; and 
the neither-unionist-nor-nationalist Alliance Party, which 
currently controls the Department of Justice.

***

Events south of the border also played a critical role in the 
passage of Clause 6. In the Republic of Ireland, the Turn 
Off the Red Light coalition (TORL) – a project mainly of 
the Immigrant Council of Ireland, whose chief executive is 
a self-described radical feminist – is waging an extremely 
aggressive campaign for the Swedish model. By 2013 it had 
signed up most of the Republic’s political parties, including 
Sinn Féin. It also brought most of the mainstream feminist 
groups on board, as well as several trade unions. Such is 
the dominance of TORL in the southern Irish discourse that 
those politicians and organisations that oppose the campaign 
have rarely been comfortable enough to say so. 

For reasons that are unclear, however, TORL never really 
organised in Northern Ireland. And so, whereas the southern 
campaign against clients was always associated with 
feminism and civil society’s soft-leftism, in the North it was 
largely associated with the most conservative political 
elements. And this, as University of Ulster lecturer Goretti 
Horgan says, helps to explain the wider scepticism that 
developed among Northern feminists and social  
progressives: “Everyone knows if the DUP are backing it, it 
can't be good for women.”

The lack of a clear consensus in Northern Irish civil society  
was reflected in the province’s media.  The leading broadsheet, 
the Belfast Telegraph, gave significant space to sceptical 
columnists and academics critical of Clause 6; Laura Lee, 
an Irish sex worker, was invited onto BBC television to de-
bate the bill with Lord Morrow. Viewed from the other side 
of the border, where TORL have been allowed to define 
and monopolise the discourse, the amount of genuine 
debate taking place in the North was nothing short of 
astonishing.

Minister for Justice David Ford, of the Alliance Party, 
expressed his doubts about Clause 6 from the outset, and 
undertook to commission independent research into the 
domestic sex industry. But the most striking opposition 
came from the PSNI, who would have the task of enforcing 
the law. In its October 2013 submission to the Stormont 
Justice Committee, the PSNI stated:

“The majority of prostitution within Northern Ireland is 
through independent prostitutes who are not trafficked or 
controlled by organised crime groups. Law Enforcement  
engagement with workers and groups involved in this area 
has resulted in information being supplied that has directly  
assisted in the identification of human trafficking offences. 
The proposal may potentially change the availability of 
prostitution within Northern Ireland, leading to it becoming 
more hidden and displaced to other parts of the United 
Kingdom and Republic of Ireland. This would lead to a 
change in how this activity is made available to the public 
and the ability of Law Enforcement Agencies to actively 
identify and rescue victims of human trafficking. 

“The current investigative methods utilise advertising and 
other internet material in order to investigate those individuals 
and organised crime gangs involved in trafficking and 
exploitation. There is a serious concern that displacement 
or movement into a hidden environment would seriously 
impede law enforcement capability. The proposal may also 
be difficult to enforce as Law Enforcement would require 
corroboration of a transaction between two parties involved. 
Alternative evidence gathering methods utilised by European 
Law Enforcement partners, who have criminalised this  
activity is not available to the PSNI. 

“The deterrent value of the legislation would be minimal, in 
that persons using prostitutes do so in a clandestine way. 
The legislation, as proposed around the purchase of sex, will 
present investigative difficulties and in reality would be  

>
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Sinn Féin’s questioning, on the other hand, revealed significant 
doubts about the law.  In the words of Graham Ellison, “I 
think that some of them felt privately that Lord Morrow's 
Bill was not the right vehicle for dealing with human 
trafficking and that they had reservations about the efficacy 
of the Swedish model.” And when it came time to vote on 
Committee Stage, they reserved their position on Clause 
6, saying they would await the outcome of Minister Ford’s 
promised independent research. In truth, their position 
was always going to be constrained by their party policy, 
but their performance during the hearings gave rise to 
hopes that they could find a way to reconcile their TORL 
membership with a No vote on Clause 6.

Alas, it was not to be. When the vote was held on 20th  
October, Sinn Féin chose to side with the DUP. The decision 
was reportedly made by the party leadership in Dublin, 
though the precise reason why is unclear. It could be simply 
that a Yes vote was seen as the only logical position for a 

party that had already 
declared its support 
for criminalising clients; 
“Personally I felt that 
this was a hurdle that 
couldn't realistically be 
navigated around”, says 
Dr Ellison. But a public 
scandal engulfing Sinn 
Féin at the same time 
may have also played a 
role. Only days before the 
vote, a woman named 
Máiria Cahill alleged 
that several senior Sinn 

Féiners, including Party President Gerry Adams, had tried 
to cover up her rape by an IRA member. The party’s inept 
handling of the controversy kept it on the front page, and 
probably destroyed any last hope of them opposing Clause 
6.  In the midst of a serious rape scandal, being branded 
as unsympathetic to trafficking victims was not a risk they 
were prepared to take.

In the end, Clause 6 was opposed by just 10 of the 
Assembly’s 108 members: the 8-member Alliance Party, 
plus the lone representatives of, respectively, the Greens 
and NI21 (an offshoot of the Ulster Unionists). Northern 
Irish politicians may not have been placed under the same  
degree of pressure as their southern counterparts, but 
they buckled to it just as willingly. 

*** 

The independent research,ironically, had been published 
just days before the vote. It largely confirmed the PSNI’s 
assessment of the Northern Irish sex industry as being do-
minated by independent escorts, with only a small minority 
having experienced trafficking or other forms of coercion. 
A staggering proportion of the 171 sex workers interviewed 
– 98% - said they opposed criminalisation of clients.  Se-
veral hundred clients were also interviewed for the study; 
only one-fifth of those living in Northern Ireland said they 
would stop paying for sex if it was made illegal, while more 
than a third indicated they thought it already was. 

difficult to police, given the requirement to prove who offered 
what for sale, and the specific details of the interaction 
between two or more persons. There is also concern that 
this would draw resources away from Human Trafficking 
investigations into a prostitution enforcement role.”

The PSNI’s submission went on to say:

“Whilst there are many advocates of the Swedish Model in 
the criminalisation of the purchase of sexual services, there 
is conflicting information available. Recent PSNI experience 
and investigations in Sweden have highlighted concern that 
significant levels of trafficking and prostitution still exist 
despite the introduction of legislation to criminalise the 
purchase of sexual services.”

However, by the time of the Committee hearings in  
February 2014, the PSNI had disclaimed their formal  
opposition to Clause 6. According to Lucy Smith of Ugly  
Mugs, a sex worker safety 
scheme, this was done 
“under pressure  from the 
DUP” and did not  
represent a newfound 
support for the law: “The 
PSNI have repe-atedly 
raised concerns about 
this legislation and it is 
obvious to any rational  
person following that they 
don't want it.” Continuing 
to express doubt about 
the enforceability and  
effectiveness of Clause 6, 
the PSNI told the Committee they would use it to 
target organised crime rather than ordinary sex 
work.

***

The Committee hearings were remarkable in a number 
of other respects, chief among them the DUP’s treatment 
of Clause 6 opponents.  Lucy Smith’s submissions on sex 
worker safety were ignored as she was instead grilled 
about her connection to an escort advertising website. 
Researchers Graham Ellison and Susann Huschke were 
subjected to a DUP interrogation so aggressive that a Sinn 
Féin member told them they “might know what the Spanish 
Inquisition was like by the time you leave here today.” 

But most appalling of all was the treatment of Laura Lee, 
the only active sex worker to take part in the hearings 
– particularly by committee chairperson Paul Givan and 
his DUP colleague Jim Wells. “As head of the Justice 
Committee (he has since lost that role), Givan felt it was 
appropriate to quiz me about my personal sex life, my 
relationship with my dad and he also alleged that I target 
vulnerable disabled men,” Laura says. (To be precise, he 
asked if she was so sympathetic to their plight, why would 
she not rather do it for free?) Laura was also pressured 
to disclose her real name, and Wells implied that she was 
involved in pimping. Clause 6 supporters were treated 
remarkably gently by comparison.

"Givan felt it was appropriate to 
quiz me about my personal sex life, 
my relationship with my dad and he 
also alleged that I target vulnerable 

disabled men"
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The research also found that only around 5-6% of sex wor-
kers operate on the street, a statistic that renders almost 
irrelevant one of Sinn Féin’s “compromise” amendments: 
in response to criticism that the bill failed to decriminalise 
sex workers, Sinn Féin successfully argued for repeal of 
the law against loitering or soliciting for prostitution. (The 
other compromise amendment requires a review of the law 
after three years.) Selling sex indoors will remain legal, but 
the law has no impact on the offence that sex workers are 
most likely to be prosecuted under: brothel keeping, which 
can be committed simply by two escorts sharing a premise 
for safety. Laura Lee suspects an ulterior motive for decri-
minalisation of street workers only: “to force women out of 
shared apartments where they work in safety and on to the 
streets. Why? So they can be rescued, by the rescue industry 
with their funding applications at the ready.”

Predictably, the DUP dismissed the research, complai-
ning about everything from the “small” sample size to the 
selection of Susann Huschke as chief researcher. It raised 
no similar concerns about the research that had been put 
before it in support of Clause 6 – research that was funded 
by the Religious Sisters of Charity, and had a sample size 
of 12. But then, as Paul Givan stated during the committee 
hearings, “Some of us don’t need any evidence.”

***

The bill is not yet law, and is not likely to become law until 
the new year.  It still has to go through a “further conside-
ration” stage, where amendments may be made, and then 
a final stage of debate in the full Assembly.  But at this 
point the outcome is a foregone conclusion. In the Repu-
blic of Ireland, too, a bill to criminalise sex workers’ clients 
is anticipated in the very near future. Clause 6’s passage 
made that inevitable, as TORL responded with dire war-
nings about “pimps moving south”.

The small size of Ireland – population 1.8 million in the North, 
4.6 million in the Republic – and its conservative nature have 
made it difficult for a sex workers’ movement to emerge. 
Fortunately, that is beginning to change. Laura Lee has 
become a well-known figure in Northern Ireland; in the 
South, Kate McGrew’s role on the reality series Connected 
has brought the sex worker rights agenda into people’s 
living rooms. And ironically, there are even signs now that 
the TORL stranglehold is beginning to wane. The Republic’s 
newspapers are increasingly featuring 
editorials critical of the Swedish model; 
some southern NGOs are cautiously 
developing policies in favour of a harm 
reduction or rights-based approach. But it 
seems doubtful that many politicians will 
listen. It has taken a series of tragedies 
to persuade them of the need to change 
our draconian abortion laws; we can only hope 
their cowering before the religious/radical feminist 
alliance will not doom sex workers to the same fate.
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strøkets hvite ridder
Av Astrid Renland
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Etter nesten fire tiår lar Arne  
Randers Pehrson seg stadig undre 
over at den offentlige prostitusjons- 
debatten er så betent, følelsesstyrt 
og lite kunnskapsorientert. 

- Er du sikker på at dette blir noe  
interessant, sier Arne Randers Pehrson 
og ser tvilende på meg.  
   - Det er jo Liv [Jessen] som er den 
store fortelleren i prostitusjonsfeltet, 
fortsetter han og formidler med det et 
bilde de av oss som har vanket i feltet 
noen år har av dette radarparet som 
har styrt feltet siden prostitusjons- 
tiltakenes barndom -  ved siden av den 
frittalende Liv står tenkeren Arne som 
filosoferer over prostitusjon som fenomen 
så vel som prostitusjons-politikkens 
uransakelige veier. Alltid distingvert 
og smakfullt antrukket, og uten joviale 
busserullfaktorer som ofte preget 
1980-tallets mannlige sosialarbeidere.  

Så om Arne ikke har frontet avisenes 
førstesider og irritert kommunale ledere 
og folkevalgte politikere, har han inntil 
for et par år siden vært aktiv medvirker 
i utformingen av Pro Sentrets faglige 
og sosialpolitiske arbeid i prostitusjons-
feltet. 

Nå har han tatt pensjonistenes  
rekke, og selv om han nekter å si 
noe om hvordan livet som pensjonist 
fortoner seg, vet vi at han dyrker 
friheten til sine mange kulturreiser og 
livet med barnebarn, men også bruker 
tiden i rollen som styremedlem i PION.  

Veien inn 
For mange er veien inn i prostitusjon 
kronglete og kanskje ikke alltid like 
gjennomtenkt, men slik var det ikke 
for Arne.  

– Jeg jobber på sosialkontor da det 
kom en utlysning på stilling som miljø-
arbeider i et prostitusjonsprosjekt som 
skulle starte opp, og som jeg synes så 
spennende ut, forteller han. 

– Jeg følte meg ferdig med jobben 
som saksbehandler på sosialkontor, 
men jeg ble også fenget av at det i 
stillingsannonsen sto at man skulle 
jobbe utradisjonelt og med miljø-
arbeid. I tillegg syntes jeg nok at feltet 
var spennende fordi det var noe nytt, 
politisk og kontroversielt, som det 
også var i de dager, sier Arne.

Han gikk ut av sosial- og kommunal-
skolen i 1973, en klasse over Liv Jessen.  
I likhet med datidens sosialarbeidere 
var han radikalisert og sto politisk på 
ytterste venstre som AKP-medlem. Før 
prostitusjon tok han jobbet han tre år i 
barnevernet og hadde fire år i Vardø – et 

sted han vedgår han nok trivdes bedre 
enn resten av familien fordi jobben fordret 
at han fartet mye rundt. 

– Man blir lett isolert i Finnmark om 
man ikke har bil, legger han forklarende 
til. Stillingsutlysningen kom i 1983 og 
var en følge av en rekke begivenheter 
som kan spores til et seminar Sosial-
departementet avholdt høsten 1982, 
i kjølvann av Oslo-prosjektet som 
hadde som formål å kartlegge om-
fanget av unge jenter i prostitusjon. 
Kartleggingen var et samarbeids- 
prosjekt mellom barnevernet og  
politiet, og resulterte i boken  
Prostitusjon i Oslo. Det viste seg å ikke 
være så mange mindreårige som man 
antok, men desto flere voksne kvinner 
med rusproblemer i gatene.   

– På seminaret ble det lagt press på 
myndighetene for å starte opp et 
sosialt tiltak. Oslo-prosjektet viste at 
det var et udekket område, du må 
huske i de dager var det ingen andre 
ingen sosiale hjelpetiltak enn Rusa 
for den gruppen, forteller Arne. – På 
seminaret ble i tillegg det svenske 
Malmö-prosjekt som var ledet av 
Sven-Axel Månsson omtalt og fanget 
myndighetenes interesse. Det var det 
første sosiale tiltaket for kvinner i rus 
og prostitusjon, og kunne vise til gode 
resultater, ble det hevdet. Dessuten 
kunne man jo ikke sette i gang et rent 
barnevernstiltak. Det ville være rart å 
gi hjelp til Line på 17 år, men ikke Lise 
på 20, og det ble derfor bestemt at 
det skulle etableres et sosialt botilbud 
med mål om å hjelpe jentene ut av 
prostitusjon før problemene hadde 
satt seg.  

– I tillegg sto prostitusjon sentralt på 
dagsorden som et ledd i kvinne- 
bevegelsens kamp mot seksualisert 
vold, og politiet etablerte en  
spaningsgruppe i prostitusjonsmiljøene. 
Sistnevnte kom som et resultat av  
drapet på en kvinne i gateprostitusjon. 
Trine-saken, som aldri ble oppklart, 
gjorde at politiet satt på en stor 
mengde informasjon om miljøene som 
de ikke visste hva de skulle bruke til. 

Resultatet ble Rehabiliteringssentrets 
akutthjelp som var forløperen til Pro 
Sentret og var et korttids botilbud til 
kvinner som trengte hjelp til å komme 
ut av prostitusjonen. I oppstarten var 
det i nært samarbeid med politiet, for-
teller Arne, ja det var faktisk de som 
hadde innskrivingsrett – altså var det 
vi i dag kaller førstelinjetjenesten.   

– Målgruppen var de unge kvinnene 
som hadde kort erfaring i prostitusjon. 

Det kom ikke så mange, men det de 
som kom var jo de damene som hadde 
slitt ut det lille som var av hjelpetiltak. 
Jeg lærte mye om rus i løpet av den 
tiden, og det var en flott gjeng som 
jobbet der. 

– Men du vet, vi satt jo bare der i 
Akuttleiligheten på Holmlia og ventet 
på klienter, vi drev ikke med feltarbeid,  
og det var politiets oppgave å formidle 
tilbudet til kvinnene. Selv når vi fikk 
henvendelser på døren måtte vi be 
dem om å kontakte politiet for å bli 
innskrevet. Vår jobb var å assistere 
den enkelte til sosialkontor og andre 
behov de måtte ha. 

Men det tok ikke lang tid før sosial-
arbeiderne selv tok over, og allerede 
i 1984 var det etablert feltarbeid på 
Strøket, hovedsakelig som en del av 
kundeprosjektet for «horekunder». 
Arne forteller at området var delt  
mellom løsgjengerdamene som holdt 
til i området rundt Original Pilsen 
nederst i Tollbugata, og nykommerne, 
stoffbrukerne som sto i Øvre Vollgate. 

Glade abolisjonister 
– Vi var sosialarbeidernes avantgarde, 
sier Arne. – Rusa som var et herberge-
tilbud innenfor alkoholistomsorgen 
drev godt skadereduksjonsarbeid, 
mens rusfeltet for øvrig var forankret 
i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi på 
vår side hadde stor frihet og kunne 
forme prostitusjonsprosjektet på vår 
måte og hadde rolle som kunnskaps-
leverandører til myndighetene. Det 
var en spennende og interessant tid.    

I likhet med andre av 1980-tallets 
prostitusjonsarbeidere som blant 
annet Liv Jessen og Kirsten Frigstad, 
har Arne en fortid som abolisjonist 
(tilhenger av forbud), og målet var å 
hjelpe kvinnene ut av prostitusjon.  

– I de dager var vi alle glade abolisjon- 
ister. Det var jo de store systemers tid da  
alt kunne reduseres til én årsaksforklaring,  
og prostitusjon, privat vold og incest var å  
finne i samfunnets undertrykking av 
kvinner, forteller Arne. – Vi var i tillegg 
veldig inspirert av arbeidet i Sverige, og 
den store boken om Malmö-prosjektet 
som opprinnelig skulle være en 
prostitusjonsutredning, var bibelen. 

– Vi var på fagbesøk i Nederland, og 
vi reiste hjem sjokkert over liberalismen 
som hersket og priste oss lykkelig over 
at vi i alle fall ikke tenkte slik i Norge. 
Men det skjedde jo en utvikling her 
også, og etter hvert ble det vanskelig å 
jobbe videre med et syn på kvinnene 
som kun passive ofre som skulle  
reddes ut av prostitusjon.  >
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– Men jeg vil ikke sette meg til 
doms over kvinnebevegelsen. Det 
var takket være deres arbeid at 
prostitusjon som da var et usynlig 
samfunnsfenomen, ble satt på den 
politiske dagsorden og førte til at det 
ble etablert hjelpetiltak. Det var ikke 
bare i Oslo det skjedde, men også 
Trondheim, Bergen og Stavanger, 
og i et internasjonalt perspektiv var 
Sverige og Norge de førte landene 
som etablerte et sosialt tilbud til 
kvinner i prostitusjon. Kvinner i 
prostitusjon var til da ikke akkurat 
tilgodesett med hjelpetiltak utover 
suppekjøkken i regi av religiøse 
organisasjoner.    

Moderne menn møter falne 
kvinner 

Prostitusjonsfeltet har tradisjonelt 
vært kvinnedominert ikke bare i 
samfunnets forståelse av fenomenet 
men også som felt for sosialt arbeid. 
Det er derfor nærliggende å spørre 
Arne hvordan det har vært å være 
mann i ett så kvinnedominert felt?  

– Vi var to menn som startet som 
miljøarbeidere i Akuttleiligheten på  
Holmlia, og vi var opptatt av manns- 
rollen. Vi stilte kontinuerlig spørsmål 
til ved vårt eget forhold til kjønns-
roller, seksualitet og prostitusjon.  

– Prosjektet skulle ha en utradisjonell 
tilnærming, og som sosialarbeidere 
skulle vi ha identifikasjonspunkter 
med klienten, og det var jo ikke så 
vanskelig for kvinner, som i alle fall 
i teorien kunne kjenne seg igjen 
i kvinnene som offer for vold og 
undertrykkelse. For oss menn var 
det ikke fullt så lett, våre identifika-
sjonspunkter var prostitusjonsfeltets 
mannlige aktører som i de dager var 
hallikene og kundene, og det var jo 
ikke akkurat dem vi ville identifisere 
oss med. 

- Vi var veldig opptatt av å skulle 
representere noe annet enn den 
tradisjonelle maskuliniteten, og var 
nok litt de hvite ridderne som skulle 
hjelpe de falne kvinnene. Vi var nok 
mer opptatt av det enn kvinnene 
selv var, og i realiteten var det slik 
at noen kvinner foretrakk å snakke 
med de kvinnelige sosialarbeiderne, 
mens andre foretrakk å snakke med 
oss som var menn.

Om noen tror at det var fredeligere 
å jobbe med mannsrollen tar de 
grundig feil. Feministene og venstre- 
radikale kranglet så busta føk over 
hvem som var ansvarlig for under- 
trykking av kvinner, hvilken form den 

nye mannsrollen skulle ta, krisetelefon 
for menn og tiltak for horekundene 
var kontroversielt temaer.

- Men det var en interessant tid, sier 
Arne, - vårt arbeid og våre diskusjoner 
bidro til å sette mannsrollen på den 
politiske dagsorden, og vi samarbeidet 
med nordiske kollegaer der spesielt 
Göteborg hadde en spennende 
fagmiljø. Det ble etablert krisetelefon 
for menn, opprettet mannsrolleutvalg 
som ble ledet av Jens Stoltenberg og 
mye av det som skjedde da, dannet 
forløperen til Reform – Ressurssenter 
for menn. 

Stå i stormen 
Men det var ikke bare mannsrollen det 
stormet rundt. Kundeprosjektet, hiv- 
epidemien og kampen om kriminal- 
isering, og det faktum at Pro Sentret 
etter hvert kom til å ta et kontrært  
standpunkt i kriminaliseringsdebattene 
er blant de mange stikkordene som 
beskriver tiårene i prostitusjonsfeltet.

– Jeg har gått ganske fri, og det er 
vel først og fremst Liv Jessen og 
Kirsten Frigstad som har måttet stå 
i stormen og måtte tåle massiv 
kritikk i media, spesielt fra  
kvinnebevegelsen og venstre- 
siden, for sine synspunkter og 
uttalelser offentlig. Prostitusjon 
er jo et potent tema som vekker 
mange følelser og ikke minst 
et viktig felt for symbolpolitikk 
på mange samfunnsområder. 

– Det er viktig å diskutere pro- 
stitusjon, men man kan jo si at i en 
større målestokk utgjør fenomenet 
et ganske liten del av verdens 
sosiale problemer selv om man ikke 
skulle tro det når man ser hvor stor 
plass det får i den offentlige debatten 
og hva man er si stand til å iverksette 
av virkemidler for å regulere det, som 
kriminalisering.

– Jeg har litt vanskelig for å skjønne 
at den norske kvinnebevegelsen har 
vært så lite villig til å diskutere  
prostitusjon som fenomen men bare 
kjempet for kriminalisering, og i dag ser 
vi at det er den retningen som vinner 
fram i en rekke andre europeiske land. 
Det er mange sider av prostitusjon 
som ikke diskuteres, og jeg husker da 
da ILO (FNs arbeidsorganisasjon) i  
1999 publiserte en fyldig rapport om 
prostitusjon med et lite avsnitt om at 
man kanskje burde vurdere å regulere 
det som arbeid. Rapportens  
øvrige innhold ble totalt oversett, og 
ILO fikk massiv kritikk. 

– Jeg mener at det er nødvendig 
å se på retorikken som blir benyttet  
og spesielt nå når de samme  
argumentene brukes for å forby  
tigging. Menneskehandel-retorikken 
med sitt enkle fiende- og offerbilde 
tjener mange ulike interesser, og 
på hvilken måte det skjer bør få 
mer politisk oppmerksomhet, ikke 
minst dens rolle i migrasjons- og  
renovasjonspolitikken.    

– Men når det er sagt, tenker jeg at 
jeg har vært heldig som har fått jobbe 
i et felt som så mange har meninger 
om, og ofte til dels sterke meninger 
som man må ta del i. Det er en god 
forebyggende vaksine mot å bli 
fag-idiot og hindrer at man stivner i 
egne meninger og fagforståelse.

-På den andre siden kan man ikke 
diskutere prostitusjon som fenomen 
uten å ha med etikk, det er mange 
etiske problemstillinger knyttet til 
både salg og kjøp og den politiske 
tilnærmingen til feltet.    
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Skammen, disiplineringen og
horekunden

Det har vært mange runder i kriminal-
iseringsdebatten, og det er ikke 
bare kvinnebevegelsen som har 
 vært innom. Det var også en 
 stor debatt under hiv-epidemien, 
og nå er kundene kriminalisert. Og 

kanskje det som har overrasket mest, 
er at det er så få menn som deltar i 

debatten, for om man ser på de  
kundeundersøkelsene som har 

blitt gjort, så er det lite som 
tyder på at det er en gruppe 

som bør kriminaliseres
– Det er skammen 
som kommer inn i 

bildet, og den har 
regulert kvinners 
syn på prostitusjon 
og gjelder også for 
kjøpere av sex. Det 
er skamfullt å kjøpe 
sex, det er skamfullt 
å snakke med kunder, 
og det er til og med 

skamfullt å prøve å 
forstå menn som 
kjøper sex og ha 

en fornuftig dialog med dem.  

– Menn kan veldig godt disiplineres av 
en straffende mor som sier skam deg, 
men i dag er menn uten definisjons-
makt på dette området, og det å 
kjøpe sex blir forstått som et svik mot 
den ærbare kvinnebevegelsen. 

– Kunden representerer den  
dysfunksjonelle maskuliniteten som 
ingen i dag vil vedkjenne seg. Menns  
fortellinger om sexkjøp oppfattes som 
skryt og ikke fortellinger som vi bør 
lytte til. Som Annik Prieur og Arnhild 
Taksdal undersøkelse «Å sette pris på 
kvinner» viste, var kundegruppen like 
kompleks og sammensatt som selger-
gruppen. Da Sexhandel.no hadde sitt 
debattforum, var det jo mange kunder 
som prøvde å forklare hvilken mening 
sexkjøp hadde for dem og testet dem 
ut ved å stille sine tanker om seksualitet 
til offentlig skue. Jeg synes fortsatt at 
det var et interessant forum og at det 
burde være flere offentlige samtaler 
rundt disse temaene, i stedet for bare 
å utdefinere temaet fordi det handler 
om prostitusjon.  

Stolt 
Pro Sentret startet med én leilighet 
på Holmlia som etter hvert ble utvidet 
til tre, en akuttleilighet og to kollektiv-
leiligheter og et lokale i sentrum i 
Tollbugata 24. I 1993 ble Pro Sentret 
utpekt som nasjonalt kompetansesenter. 
 De avviklet etter hvert botilbudet på 
Holmlia og etablerte et kommunalt 
 hjelpetiltak med varmestue, helse- 
tilbud, feltarbeid og bistand til brukerne 
i Tollbugata. Arne gikk fra stilling som 
miljøarbeider til seniorrådgiver og 
har jobbet både nasjonalt og  
internasjonalt. 

– Skadereduksjonsarbeidet i  
prostitusjonsfeltet har vært  
interessant å få være med å utvikle. 
Vi samarbeidet med mange 
organisasjoner på internasjonalt 

nivå gjennom Tampep, et europeisk 
nettverk for hivforebyggende arbeid i 
den migrasjonsrelaterte prostitusjonen. 
Men vi har også latt oss bruke for å få 
etablert tiltak blant annet i de nære 
østområdene. Det var veldig givende å 
jobbe med så dedikerte og engasjerte 
mennesker, og det var utrolig å se hva 
de fikk til nesten uten økonomiske res-
surser. Det internasjonale arbeidet har 
også vært viktig inspirasjon for utform-
ingen av skadereduksjonsarbeidet her 
hjemme, og vi har vært i fronten når 
det gjelder etablering av tiltak, i mye 
større grad enn det rusfeltet har vært.

– Når det gjelder vårt hjemlige arbeid, 
er jeg mest stolt over at jeg har vært 
med på å starte Norges første sprøyte- 
rom. Det er tankevekkende at det var 
ørlille Pro Sentret og ikke rusfeltet 
mastodonter som tok den kampen. 
Sprøyterommet som ble etablert 
senere ble ikke helt som vi ville ha  
utformet det, vi hadde ikke restriksjoner 
på hva de kunne injisere, og vi så for 
oss at det skulle etableres i tilknytning 
til serviceenheter. 

Faget og framtiden 
-Et siste spørsmål; hva tenker du om 
feltes framtid? 

– Jeg ser ikke for meg at prostitusjon 
vil bli avkriminalisert, lover har en 
tendens til å bli værende selv om de 
er totalt uvirksomme og uten effekt. 
Og jeg er kanskje mer redd for at man 
vil skjerpe lovgivningen ytterligere 
med å kriminalisere om ikke all former 
for salg så områder av det, som for 
eksempel den mest synlige delen som 
mange opplever som forstyrrende.  

– Men jeg må si at jeg synes fag-
miljøene i Norge har skuffet. All ære 
til May-Len Skilbrei og Fafo som har 
levert gode og grundige studier, men 
det har vært utrolig å være vitne til 
hvordan deres forskning har blitt 
mottatt med skepsis og påstander om 
politisk slagside. Jeg synes det var 
virkelig flott at Fafo sa nei til å utføre 
evalueringen med de rammene som 
ble gitt av myndighetene.   

- Prostitusjon berører mange  
samfunnsområder som arbeid, økonomi, 
migrasjon, sosiale forhold og levekår,  
og det burde være av interesse for 
flere å se på det. Et eksempel er det 
juridiske fagmiljøet som har med 
Ulf Stridbeck som unntak, vært helt 
fraværende, og jeg kan ikke skjønne 
at ikke kriminalisering har vakt større 
interesse i disse fagmiljøene.

Men jeg håper at det kommer en 
grundig utredning og at man engasjerer 
et tverrfaglig forskningsmiljø som 
har midler og ressurser til å se på 
feltets mangfoldighet og de ulike 
samfunnsområdene det berører.    
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PROSTITUSJON ER EN HANDLING, IKKE EN EGENSKAP

ET SOSIAL- OG HELSEFAGLIG HJELPETILTAK FOR 
KVINNER OG MENN MED PROSTITUSJONSERFARING 

UANSETT NASJONALITET OG OPPHOLDSSTATUS

Vi tilbyr hjelp, råd og veiledning, samt individuell oppfølging over tid, både til deg som 
vil ha alternativer til prostitusjon og deg som fortsetter å selge sex. Vi har både en 

lavterskel varmestue og et helsetilbud med lege og sykepleier.

Du behøver ikke å bestille time og du kan være anonym hos oss. Pro Sentrets ansatte 
har taushetsplikt og alle tjenestene er gratis.

På Pro Sentret kan du være åpen om dine erfaringer fra prostitusjonen. Vi har
arbeidet i mer enn 30 år med prostitusjonsspørsmål. I møte med oss er det du som 

setter dagsorden og bestemmer hva du ønsker at vi skal bidra med.

PRO SENTRET ER ET KOMPETANSESENTER
Vi er et landsdekkende kompetansesenter som samler og sprer kunnskap 

om prostitusjon. Pro Sentret har undervisning og informasjonsarbeid til alle som er
 interessert og vi har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk.

KONTAKT
Pro Sentret har åpent 

mandag, onsdag og fredag mellom kl.12.00– 15.00
tirsdag og torsdag har vi åpent fra kl 12.00– 20.00

Uten timeavtale kan du komme alle dager fra kl 12. Sykepleier er til stede alle dager unntatt fredager. 
Lege er til stede tirsdag og torsdag fra kl. 13.30 – 20.00

www.prosentret.no

Storgata 11, 0155 Oslo
Tlf. 23 10 02 00 Telefaks 22 41 05 44

e-post: prosentret@vel.oslo.kommune.no 
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Edith Piaf angrer ingenting. Hun bare 
synger, hun. Toner som strekker seg ut, 
overgår, strekker seg forbi det døde, 
forbi angsten, sprengte grensene.  

Leppene mine søker å forme franske 
ord, etter sangerinnen, men lyden har 
stanset et sted på veien, den uteblir. 

Sangen stiger uten frykt, stiger opp, 
stjernene må være vakre når man ikke 
angrer, tenker jeg, stryker meg over 
leppene, de skitne, de løgnaktige, uten 
melodi. Det er de syndefulles lepper, 
de svartmalte, de talte, horers lepper, 
uten sang. 

Snart kommer han. Jeg kommer til å 
komme. Han skal gi meg stjernene, 
kosmos, alt sammen. 

Han vet det ikke ennå. Leppene 
mine skal få annet å beskjeftige seg 
med, Edith må vike for erotisk lounge 
chillout, slik er reglene. Og alle 
sammen, angrer vi.    

Hun synger fortsatt. Og det slår meg 
at det er fryktelig til å ikke angre da, 
hun insisterer, for mye, synger for høyt, 
tonene for høyt oppe, for langt ute, 
og jeg skjønner ... at hun synger til seg 
selv, at hun vil ikke angre, at angeren 
dreper, hun vil ha stjerner, ikke anger. 

Og på bildet på youtube har hun svart 
under øynene etter tårer og er vakker
og jeg lurer på om hun er vakker fordi 
hun ser trist ut, om hun ville vært like 
vakker, uten maskara, svarte render 
av sår? 

På neste bilde visning i videoen smiler 
hun, Piaf, kanskje flørter hun med 
fotografen, han med henne, kanskje 
har hun drukket,  eller ... kanskje... er 
hun glad? 

Leppene mine leker i sangen fra 
gamledager, kjærtegner prøvende 
tonene, men uten lyd, liksom venter  
for å bli kjent med lydene, før de 
slippes ut. 

De skal straks få annet å gjøre. Han 
kommer, nå snart. Munnen smaksprøve 
helt andre ting, nå frem til ham innerst, 
der nede ... mykt vil de legge seg om 
fallos, hans fallos, bite lett i pungen, 
blikket, leke over kanten, hånden 
kilende over skaftet.

Men Edit har fortsatt ikke gitt opp, hun 
bare synger hun; ”Je ne regrette rien”
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20 timer 
flyreise er mye 
mye, og selv med 
støttestrømper og mellom- 
landing i Bangkok ramlet reise- 
følget, Bjørg Norli (sjefen på Pro  
Sentret) og jeg slitne og tanketomme 
ned ved bagasjebåndet på Melbourne 
flyplass. Og hva gjør man når man venter  
på bagasjen, jo man skrur på mobil- 
telefonen og der ventet en storm av 
meldinger – gi livstegn! Først da fikk vi 
høre fra andre reisende om MH17 som 
var skutt ned over Øst-Ukrainia. De 
første meldingene som kom var at 100 
personer på vei til AIDS2014 var drept. 
Tragisk, grusomt; var det noen vi kjente 
med i flyet? Fløy vi over samme luftrom? 
Kunne det like gjerne vært vårt fly som 
ble skutt ned? Seks personer som skulle 
delta på konferansen var blant de 298 
passasjerene på flyet som omkom.  
Seks personer som hadde et nettverk av 
kollegaer, samarbeidspartnere og venner 
som strakk seg på kryss og tvers blant de 
16 000 andre deltakerne som hadde 
funnet veien til Melbourne. 16 000  
deltakere som representerte til sammen 
200 nasjoner, var tilstede og traff venner, 
kollegaer og samarbeidspartnere samt 
en by i sorg. RIP! 

Brukermedvirkning og deltakelse 
MH17 satt sitt preg på aidskonferansen 

og alle som deltok der. Men 
det var ikke bare sorg 

og fortvilelse som
gjorde AIDS 

2014 til 
en 

spesiell 
konferanse. 
For til tross for at 
Australias innreiseregler 
hindret mange representanter 
fra sexarbeiderorganisasjonene i 
å delta på konferansen, var dette første  
gang at sexarbeidere fikk en sentral plass 
på den internasjonale hiv-agendaen.   

Sexarbeidere har alltid vært en sentral 
del av hivfeltet, både fordi sexarbeider- 
organisasjonene var raskt ute med å 
starte hivforebyggende arbeid i egne 
miljøer, og fordi hivforebyggende tiltak 
med vekt på skadereduksjon og like-
mannsarbeid dannet en viktig plattform 
for etablering av flere sexarbeider- 
organisasjoner og selvhjelpsgrupper. 
Det kan betegnes som andre bølge 
av sexarbeiderbevegelsens framvekst 
etter at 1960-tallets radikale venstre-
opprør ga oppstart til dagens feminist-, 
homo- og sexarbeiderbevegelse – 
sistnevnte med røtter i begge de to 
førstnevnte.

Det internasjonale hivarbeidet la 
også grunnen for samarbeid mellom  
sexarbeidere, forskere og tjenestetiltak. 
PION er et barn av den andre bølgen; 
kvinner på innendørsmarkedet ble  
ansatt av Helsedirektoratet for å drive 
hivforebyggende arbeid i samarbeid 
med prostitusjonstiltakene. Men selv om 

sexarbeidere har deltatt aktivt på 
aidskonferansene, har store  

deler av aktiviteten vært  
sentrert rundt  

Global Village 
 som er 

et

aktivt 
samlingspunkt 
for et mangfold 
av brukerorganisasjoner. 
I Global Village har bruker- 
gruppene og organisasjoner 
fra det sivile samfunn stand,  
aktiviteter, seminarer og debatter, 
og det har vært differensiert og billi-
gere konferanseavgift for de som bare 
skal være i Global Village. På det om  
regnes som hoveddelen av konferansen  
har internasjonale helseorganisasjoner,  
medisinfirmaer og nasjonale  myndig- 
heter m.m. stand. Det er her de 
viktigste foredragene, forsknings presen- 
tasjonene og debattene foregår. Ifølge  
representanter fra sexarbeiderorgani- 
sasjoner var konferansen i Melbourne  
spesielle fordi sexarbeid for første  
gang var godt representert på-
programmet på hoveddelen av  
konferansen. I Melbourne var det i aller 
høyeste grad aktivitet i Global Village 
både når det gjaldt sexarbeider- 
organisasjoner og andre, mens denne 
gangen var i tillegg sexarbeidere godt  
representert i plenumspresentasjonene 
og programmet for øvrig. Med parolen 
"Sexarbeidere er ikke problemet, men 
en del av løsningen" ble faktorer som 
er et hinder for godt hivforebyggende 
arbeid, som kriminalisering, stigma, 

diskriminering, repressiv lovhånd-
hevelse og sosial ekskludering, 

belyst og drøftet. Det er 
en kjensgjerning 

at smitte skjer  
lettere

 

Sexarbeidere er ikke problemet, men en del av  
løsningen var parolen på AIDS2014 som ble 
avholdt i Melbourne, Australia, fra 20 til 25. juli.  
Spørsmålet er om det er noen som lytter? 
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b l a n t 
samfunnsmessig 

m a rg i n a l i s e r t e 
grupper. Melbourne-

erklæringen er derfor en 
anbefaling til myndigheter om 

å fjerne kontrollregimer og politikk 
som trigger smitte, skaper sårbare 
grupper eller er et hinder for testing og 
behandling.  

Rettigheter takk!
– Å gi sexarbeidere en symaskin og håpe 
på at de forsvinner fra gaten, løser ikke 
hivproblemet, sa leder for WONETHA 
(Women's organisation network for human 
rights advocacy), Namakula Nakoto Daisy, 
da hun talte i plenum. Daisy er biseksuell, 
hivpositiv sosialarbeider og bruker sine 
egne erfaringer som tidligere sexarbeider 
i arbeidet for sexarbeideres rettigheter. 
Uganda har som kjent kriminalisert  
homofili, og myndighetene driver i  
samarbeid med media heksejakt med 
outing av navn på hundrevis av homo-
file, deriblant Daisy som måtte gå i 
mange uker uten tilgang til medisinsk  
behandling.

– Jeg er stolt over å ha vært sex- 
arbeider, og jeg er stolt over at jeg nå 
står på scenen og taler til tusenvis av 
mennesker på vegne av meg selv og alle 
andre sexarbeidere i Uganda i stedet 
for at noen andre snakker på vegne 
av oss, sa Daisy, før hun gikk 
løs på hvilke følger  
kriminalisering av 
prostitusjon  
har for 

s ex-
arbeidere.  

Over 40 prosent 
av sexarbeidere i 

Uganda har hiv mens 
muligheten for behandling er 

minimal. Ifølge Daisy må sexarbeidere 
stå i behandlingskø og vente på at andre 
dør for å få tilgang til medisiner. Lov-
håndhevelsen er brutal med politi 
som både utøver fysisk vold inkludert 
voldtekt, beslaglegger kondomer og tar 
medisiner fra de som er i behandling. 
Stigma mot sexarbeidere i helsevesenet 
gjør det vanskelig å be om nye medisiner 
fordi man må fortelle hva som har skjedd 
og dermed oute seg selv som sex-
arbeider – noe som igjen kan være et 
hinder for å få behandling. Men hoved- 
poenget til Daisy var offergjøringen 
som i dag omslutter den internasjonale 
tilnærmingen til prostitusjon og gjør 
mer skade enn gagn. Det underbygger 
og forsterker stigma og utenforskap 
samtidig som det utsetter sexarbeidere 
i Uganda og mange andre land for 
tvangsrehabilitering og internering. 

– Sexarbeid må avkriminaliseres og 
sexarbeider må tas med i kampen mot 
hivsmitte. Vi er en del av løsningen og 
ikke problemet, sa Daisy. 

Prisbelønnet forskningsprosjekt
Kay Thi fra APNSW (Asia Pacific 
Network of Sex Workers) og 
Marta Vallejo Mestres 
fra FNs utviklings-
fond UNDP 
mottok 

“The
R o b e r t 

Carr Research 
Award” for prosjektet 

 Sex Work and Violence:  
Understanding Factors for Safety 

and Protection. Forskningsprisen ble 
etablert til ære for Robert Carr som 
var sterkt opptatt av forholdet mellom 
kampen for menneskerettigheter og 
kampen mot hiv. 

Forskningsprosjektet er basert på  
et samarbeid med sexarbeider- 
organisasjoner, sexarbeideraktivister, en 
rekke FN organ, og forskere og  
representanter fra myndighetene i  
Indonesia, Myanmar (Burma), Nepal og 
Sri Lanka. Sexarbeidere i de fire landene 
er intervjuet om sine erfaringer med 
vold og spurt om synspunkter på 
hvordan man kan forebygge hivsmitte, 
målet er å bekjempe vold mot og på 
den måten redusere hivsmitte blant 
sexarbeidere. 

I samtale med Albertine berømmer 
både Kay Thi og Marta Vallejo Mestres 
samarbeidet og begge peker på at 
det hadde vært umulig å gjennomføre 
forskningsprosjektet uten samarbeidet  
mellom forskere og sexarbeidere. 

– For oss var samarbeidet en døråpner 
på mange områder som ellers hadde 
vært lukket for oss, sa Kay Thi, som 
er sexarbeider, aktivist og styre-
medlem i APNSW. – Det 
gjelder både dialog med  
m y n d i g h e t e n e 
og offentlige 
etater, 

Sexarbeidere er ikke problemet, men en del av  
løsningen var parolen på AIDS2014 som ble 
avholdt i Melbourne, Australia, fra 20 til 25. juli.  
Spørsmålet er om det er noen som lytter? Av Astrid Renland

>
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"men det har 
også lettet 

tilgang til bordell-
ene og andre steder 

sexarbeidere jobber på. 
Marta Vallejo Mestres berømmer 

også samarbeidet, og forteller at 
brukermedvirkningen har bidratt til at 
både intervjuguiden og intervjuene ble 
bedre.  

– At noen med egne erfaringer om 
hvilke utfordringer man møter, ikke 
bare når det gjelder bordelleier og  
kunder, men også myndighetspersoner, 
har vært av uvurderlig verdi for prosjektet. 
Det gjelder også utarbeiding av intervju- 
guidene og intervjuene der felles  
referanseramme mellom den som blir 
intervjuet og den intervjuede gir innsikt 
vi ellers ikke hadde fått. 

Forskningsprosjektets er aksjonsrettet 
og har som formål å både påvirke lokal 
politikkutforming og implementeres i 
praksis gjennom opplæring og veiledning 
av sexarbeidere om deres rettigheter i 
møte med helsemyndigheter og andre 
offentlige etater. 

Avkriminaliser prostitusjon  
Ett annet av konferansens store høyde- 
punkter var lansering av det anerkjente 
tidsskiftet The Lancet der juli-nummeret 
tok opp temaet sexarbeid og hiv. Det 
er det tredje nummeret i en serie med 
fokus på hiv, der de to første om- 
handlet henholdsvis stoffbrukere 
og menn som har sex med 
menn. I tidsskriftet 
presenteres kunn-
skapsstatus 
om sex-

 
arbeid og 

hiv, case-
studier av 

forskjellige grupper 
sexarbeidere som migranter, 

menn som selger sex, trans-
personer og sexarbeidere blant 

stoffbrukere, og casestudier av ulike 
kontrollregimer presenteres og drøftes. 
Artikkelforfatterne er forskere med  
og uten sexarbeidererfaringer. En av 
dem er Borhce Bozhinov fra den 
makedonske sexarbeiderorganisasjon 
som jobber med menn som selger 
sex til menn, en annen er kanadiske 
Anna-Louise Crago som har jobbet i 
mange med hiv og sexarbeid og nå tar 
Phd-grad på sexarbeideres erfaringer 
med væpnet konflikt i DR Kongo.   

Under hivepidemien på 1980- og 1990- 
tallet var sexarbeid og sexarbeidere en 
sentral del av det hivforebyggende  
arbeidet. Dette har i løpet av det siste 
tiåret snudd, mye fordi tiltak for å  
bekjempe menneskehandel har bidratt 
til en kriminalpolitisk dominans i feltet 
på bekostning av helse- og rettighets-
baserte skadereduksjonstiltak. The 
Lancet peker på at det er behov for 
mer kunnskap om hiv, sexarbeidere, 
kontrollregimer og forebyggende arbeid 
både i den fattige og rike delen av verden. 
Ikke minst er det viktig å få med sex-
arbeidere i arbeidet. 

– For å møte hivsmitten blant sex-
arbeidere er det nødvendig med  
vedvarende samfunnsengasjement, 
 styrking av sexarbeidermiljøer,  
utstrakt forskning, politisk  
vilje, strukturelle  
og politiske  
reformer 
og 

etablering 
av innovative 

programmer,  skri-
ver The Lancet 

på lederplass, og peker 
videre på at det må skje på 

globalt nivå og inkludere alle  
sexarbeidermiljøer. 

I dag er hivproblematikken spesielt 
lokalisert til deler av Afrika, Sørøst-Asia 
og Øst-Europa der hivsmitten blant sex- 
arbeidere er av epidemisk art, men tatt 
prostitusjonens transnasjonale karakter 
i betraktning er det viktig å se at lokale 
og regionale forhold fort kan bli globale 
problemer. Som den ugandiske sexarbeider- 
aktivisten og leder for sexarbeider- 
organisasjon WONETHA, Namakula 
Nakoto Daisy, pekte på, reiser hivviruset 
med folk, og smitten må derfor håndteres 
som et globalt problem, ikke et lokalt.  

Juli-utgaven av The Lancet tar en klar 
stilling til regulering; avkriminaliser sex-
arbeid, er beskjeden til internasjonale 
og nasjonale myndigheter. Det gjenstår 
å se om norske myndigheter lytter til 
rådet. 

The Lancet ble fulgt opp at Verdens 
helseorganisasjon (WHO) som lanserte 
ny retningslinjer for hiv-forebyggende 
arbeid i nøkkelbefolkning som sex-
arbeidere, migranter, stoffbrukere, 
transpersoner og menn som har sex med 
menn. Blant de tiltakene WHO anbefaler, 
er at myndigheter endrer strukturelle 
forhold som kontrollregimer og poli-
tikk som trigger hivsmitten og er 
et hinder for et godt og mål-
rettet hivforebyggende 
arbeid. 

"Sexarbeid må avkriminaliseres og sexarbeider må  
tas med i kampen mot hivsmitte, vi er en del  

av løsningen og ikke problemet"
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Forebyggende 
medikamentell behandling 
Men det var ikke bare kriminal-
isering av nøkkelgrupper som sto 
på programmet; nye biomedisinske 
intervensjoner som det forebyggende 
medikamentet PrEP (Pre-Exposure 
Prophylaxis) og tidlig behandling som 
forbyggende strategi, var også et sentralt 
tema på konferansen. Global Network of 
Sex Work Projects (NSWP) lanserte blant 
annet den undersøkende rapporten 
Global Consultation PrEP and early  
Treatment as HIV-Prevention Strategies. 

Undersøkelsen ble utført i 40 land 
i Afrika, Sørøst-Asia, Europa, Latin-
Amerika, Nord-Amerika og Karibien, og 
440 personer deltok enten gjennom 
spørreundersøkelse eller i fokus- eller 
nøkkelgruppeintervjuer og samtaler. 

Undersøkelsen viser at det er liten 
kunnskap om PrEP og tidlig behandling 
blant sexarbeidere. Den viser også at 
det er en betydelig skepsis blant sexar-
beidere til PrEP. Mange uttalte at de var 
redde for helsemessige konsekvenser 
og bivirkninger av medisinene: Hva skjer 
når en frisk kropp medisineres mot vi-
ruset? Det ble også pekt på at PrEP har 
begrenset virkeområde for sexarbeidere 
som må beskytte seg mot andre seksu-
elt overførbare infeksjoner, i tillegg til at 
mange kvinnelige sexarbeidere også må 
beskytte seg mot graviditet.

Et viktig poeng som ble tatt opp av  
mange sexarbeidere var at fore- 

byggende behandling i  
kombinasjon med under- 

trykkende kontroll-
regimer fort fører 

til at det blir 
obliga- 

 
torisk 
behandling 
med sanksjoner 
mot sexarbeidere 
som ikke vil gå med på 
biomedisinsk intervensjon. 
Det er ikke bare myndighetene 
som anses som problem, det ble også 
pekt på at PrEP kan bidra til at kunder og 
bordelleiere vil legge ytterligere press på 
at tjenester selges uten kondom og på 
den måten frata sexarbeidere råderett 
over egen helse. 

Noen så faren for at forebyggende 
medisinsk behandling kan erstatte og 
ødelegge for skadereduksjonsrettete til-
tak og arbeid for sexarbeideres helse og 
reproduktive rettigheter. Stigma var også 
et tema, og det ble pekt på at PrEP vil 
kunne føre til ytterligere stigma i land der 
sexarbeidere har rollen som syndebukk 
for hivsmitte. Og det ble satt spørsmåls-
tegn ved det etiske i å bruke penger på 
medisin til friske mennesker, når mange 
hivpositive sexarbeidere ikke har tilgang 
til medisinsk behandling.  

Det siste er vel kanskje ett av de  
viktigste spørsmålene, all den tid man  
vet at behandling reduserer smitte- 
muligheten til nærmest null. 

Hiv og helsepolitikk 
AIDS2014 var som de andre inter- 
nasjonale aidskonferansene et viktig 
møtepunkt og faglig forum for alle som 
jobber med hivforebygging, behandling 
og politisk aktivisme. Man gleder seg 

over nye kontakter og ny kunnskap, 
og tenker at ja, det er et viktig 

arbeid og at det bare er å 
brette opp ermene og 

fortsette kampen.  
Samtidig 

lurer
 

man på 
f raværet  
av nasjonale 
myndigheter, for det  
var ikke bare norske 
helsemyndigheter som var 
fraværende. Det var jevnt over 
tynt med representasjon fra politikere 
og forvaltning, både når det gjaldt 
stand og deltakelse, i alle fall om man 
sammenligner med konferansen i Wien 
i 2010 og Washington i 2012. 

Norske helsemyndigheter sikrer for 
eksempel sivilsamfunnets deltakelse 
gjennom særskilte tilskuddsordninger 
for konferansen som vi setter stor pris 
på fordi det muliggjør deltakelse på  
konferansen. Men det er helse- 
myndighetene og ikke det sivile 
samfunnet som rår over midler til å 
implementere kunnskap til helsepolitisk 
praksis, og derfor er det viktig at  
nasjonale helsemyndigheter er der. 
Spesielt når det gjelder den politiske 
tilnærmingen til nøkkelgrupper, er gapet 
stort mellom det som ble formidlet  
på AIDS2014 og realitetene men-
neskene som befolker disse gruppene  
møter i eget land. kriminalisering av lhbt-
personer, hivpositive, stoffbrukere og 
sexarbeid er som The Lancet og andre 
peker på kontraproduktivt når det 
kommer til forebygging av hiv, hepatitt 
og tuberkulose. Det er en viktig debatt 
og det er derfor viktig at helsemyndig-
heten i Norge og andre land finner det 

nødvendig å delta på dette møtet 
i det internasjonale aids- 

samfunnet. 
"For å møte hivsmitten blant sexarbeidere er det  

nødvendig med vedvarende samfunnsengasjement, 
styrking av sexarbeidermiljøer, utstrakt forskning,  

politisk vilje, strukturelle og politiske reformer  
og etablering av innovative programmer"
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We gather in Melbourne, the traditional me-
eting place of the Wurundjeri, Boonerwrung, 
Taungurong, Djajawurrung and the Wat-
haurung people, the original and enduring 
custodians of the lands that make up the Kulin 
Nation, to assess progress on the global HIV 
response and its future direction, at the 20th 
International AIDS Conference, AIDS 2014.
We, the signatories and endorsers of this 
Declaration, affirm that non-discrimination is 
fundamental to an evidence-based, rights-
based and gender transformative response to 
HIV and effective public health programmes.

To defeat HIV and achieve universal access to 
HIV prevention, treatment, care and support 
– nobody should be criminalized or discrimi-
nated against because of their gender, age, 
race, ethnicity, disability, religious or spiritual 
beliefs, country of origin, national status, 
sexual orientation, gender identity, status as a 
sex worker, prisoner or detainee, because they 
use or have used illicit drugs or because they 
are living with HIV. 

We affirm that all women, men, transgender 
and intersex adults and children are entitled 
to equal rights and to equal access to HIV 
prevention, care and treatment information 
and services.  The promotion of gender equity 
is essential to HIV responses that truly meet 
the needs of those most affected.  Addi-
tionally, people who sell or who have sold 
sex, and people who use, or who have used 
illicit drugs are entitled to the same rights as 
everyone else, including non-discrimination 
and confidentiality in access to HIV care and 
treatment services.

We express our shared and profound concern 
at the continued enforcement of discrimina-
tory, stigmatizing, criminalizing and harmful 
laws which lead to policies and practices 
that increase vulnerability to HIV. These laws, 
policies, and practices incite extreme violence 
towards marginalized populations, reinforce 
stigma and undermine HIV programmes, 
and as such are significant steps backward for 
social justice, equality, human rights and ac-
cess to health care for both people living with 
HIV and those people most at risk of acquiring 
the virus.

In over 80 countries, there are unacceptable 
laws that criminalize people on the basis 
of sexual orientation. All people, including 
lesbian, gay, bisexual,  transgender and 
intersex people are entitled to the same rights 
as everyone else.  All people are born free and 
equal and are equal members of the human 
family.

Health providers who discriminate against 
people living with HIV or groups at risk of HIV 
infection or other health threats, violate their 
ethical obligations to care for and treat people 
impartially. 

We therefore call for the immediate and 
unified opposition to these discriminatory and 
stigmatizing practices and urge all parties to 
take a more equitable and effective approach 
through the following actions:

• Governments must repeal repressive laws 
and end policies that reinforce discriminatory 
and stigmatizing practices that increase the 
vulnerability to HIV, while also passing laws 
that actively promote equality. 

• Decision makers must not use international 
health meetings or conferences as a platform 
to promote discriminatory laws and policies 
that undermine health and wellbeing.
 
• The exclusion of organisations that promote 
intolerance and discrimination including 
sexism, homophobia, and transphobia against 
individuals or groups, from donor funding for 
HIV programmes.
 
• All healthcare providers must demonstrate 
the implementation of non-discriminatory 
policies as a prerequisite for future HIV 
programme funding.
 
• Restrictions on funding, such as the 
anti-prostitution pledge and the ban on 
purchasing needles and syringes, must be 
removed as they actively impede the struggle 
to combat HIV, sexually transmitted infections, 
and hepatitis C among sex workers and 
people who inject drugs.
 
• Advocacy by all signatories to this De-
claration for the principles of inclusion, 
non-criminalization, non-discrimination, and 
tolerance.

In conclusion we reaffirm our unwavering 
commitment to fairness, to universal access 
to health care and treatment services, and to 
support the inherent dignity and rights of all 
human beings. All people are entitled to the 
rights and protections afforded by internatio-
nal human rights frameworks.
An end to AIDS is only possible if we over-
come the barriers of criminalization, stigma 
and discrimination that remain key drivers of 
the epidemic.

MELBOURNE DECLARATION  
AMBASSADORS

"In over 80 countries, there 
are unacceptable laws that 
criminalize people on the 
basis of sexual orientation." 
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De tradisjonelle kampanjene for økt kondombruk forutsetter 
mennesker som alltid klarer å beholde kontrollen.

Tidligere i vår deltok jeg på et seminar i regi av HivNorge om 
behandlingen kalt PrEP som kan gjøre en nær sagt immun 
mot hivsmitte. Og jeg tror PrEP kan være et særdeles effektivt 
verktøy mot hiv fordi det ikke er et prevensjonsmiddel man 
må fiske frem midt under akten, men fordi det er en pille man 
kan ta i fred og ro foran speilet på badet. Behandlingen er 
derimot kontroversiell, og det knytter seg flere problem-
stillinger til behandlingen som ikke bare er svært kostbar, 
men som også krever at man tar medisin hver eneste dag for 
at den skal være effektiv. Norske helsemyndigheter er derfor 
avventede, lik resten av de europeiske landene, og dessuten 
frykter flere aktører at en anbefaling av PrEP vil få kondom- 
bruk til å stupe. Selv lurer jeg på om denne skepsisen er like 
mye av en moralsk som medisinsk karakter. På seminaret 
deltok også overlege ved Olafiaklinikken Michelle Hanlon 
som langt på vei konkluderte med at behandlingen virker 
og at den har få bivirkninger. Hanlon refererte til flere store 
forskningsstudier og til det faktum at amerikanske helse- 
myndigheter anbefaler mennesker som er sårbare for smitte 
å ta medisinen. I Norge viser tall fra folkehelseinstituttet at 
hivsmitte blant menn som har sex med menn holder seg på 
et stabilt høyt nivå, og det er tydelig behov for flere verktøy 
for å hindre spredning av hiv. 

Jeg var invitert til å holde et innlegg på bakgrunn av en 
artikkel jeg skrev i Natt&Dag hvor jeg var ganske sint fordi 
jeg oppfattet en motstand og uvilje blant helse- og homo-
organisasjoner mot i det hele tatt å ta diskusjonen om 
behandlingen. Jeg ble introdusert for PrEP da jeg bodde i 
Los Angeles i fjor og der jeg møtte flere gutter som gikk på 
behandlingen. Jeg hadde også en elsker som deltok i et 
forskningsprosjekt og fikk utdelt medisinen gratis mot at han 
rapporterte om bruk, bivirkninger etc. Vi hadde sex uten 
kondom i en periode hvor vi også traff andre, men allikevel 
kunne jeg være trygg på at han ikke ville smitte meg, samtidig 
som jeg var trygg på at jeg ikke kunne smitte ham, og den 
tryggheten, begge veier, tror jeg ikke kan undervurderes. I 
andre situasjoner ville han fortsatt bruke kondom, men jeg tror 
ikke han hadde verken mer eller mindre sex enn før, det var 
bare at han hadde mindre angst og mer ro om hele hivgreia.

Vi snakket også en del om behandlingen, og hvilke virkninger 
det hadde på homsemiljøet hvor hiv alltid har vært et stort, 
truende spøkelse. Derfor har begrepet ”trudava whore” blant 
annet blitt en vanlig nedlatende betegnelse for dem som går 
på medisinen, mens andre anser PrEP som den beste måten 
å ta ansvar for sitt eget sexliv på. For eksempel i profiltekster 
på datingsider skrev mange at de var på PrEP, mens noen 
konfronterte meg med hvorfor jeg ikke tok medisinen selv. I 
tillegg har TV-serien Looking tematisert disse diskusjonene 
på en ganske troverdig måte. Samtidig er det vanskelig å 
oversette nordamerikanske forhold til Norge, hvor homse-
miljøet er mye mindre, og hvor risikoen for smitte nok er 
ganske annerledes. Videre er det store forskjeller i helse- 
ordninger, økonomiske forutsetninger og mulighet for  
distribusjon av PrEP-medisin. Dessuten mener jeg det er en 
mer utbredt moralisme knyttet til sex her hjemme, fremført 

av folk på høye hester som leverer aggressive fordommer 
og moralistiske dommer, idet de sier: ”Ikke vær utro! Vær 
ansvarlig! Tilfeldig sex er galt! Alltid bruk kondom!” og så 
videre. Men denne type moralisering er fryktelig forenklende, 
og med filosofien Slavoj Zizek kan vi problematisere hvorfor. 

Han bruker begreper fra psykoanalysen for å beskrive 
hvordan mennesket har en drift, eller en ukontrollerbar kraft, 
til å gjøre ting det vet at det ikke burde gjøre. Men nettopp 
av å gjøre disse tingene opplever mennesket en obskøn 
nytelse, eller jouissance, som forsterkes av at handlingen er 
forbudt, eller at aktiviteten er knyttet til overhengende fare 
og smerte. Slike mekanismer er i spill når det dreier seg om 
sex, og kanskje er det noe av grunnen til at sex uten kondom 
kan oppleves som mer intenst, ikke bare fordi gummibarrieren 
ikke er der, men også fordi det stadig omtales som høyrisiko, 
og ”ulovlig”. Zizek snakker videre om sex og kjærlighet som 
to separate størrelser, der kjærlighet kjennetegnes av at 
subjektet stiller seg likegyldig til sin fremtreden foran den 
andre og legger sitt ”liv” i hans hender, mens sex er en mer 
egoistisk aktivitet hvor partene er mer opptatt av egen 
nytelse. Det ene utelukker ikke dermed det andre, men i 
sjeldne øyeblikk kan nytelse og kjærlighet sammenfalle og 
skape hva Zizek omtaler som en ”seksuell hendelse”. Slik kan 
kjærlighet oppstå så vel med en svært fortrolig partner som 
ved et tilfeldig sextreff med en helt ukjent person der driften 
gjør partene villige til å stole på hverandre.

Filmen Fremmed ved sjøen (2013) kan virke som eksempel 
på akkurat slike mekanismer, når hovedpersonen Franck 
forelsker seg i den fremmede Michel, til tross for at han vet 
at Michel dreper sine elskere. Den overhengende faren får 
ikke Franck til å vike unna, men virker snarere å gjøre forholdet 
mellom Franck og Michel enda mer intenst, fordi driften 
overskriver alle rasjonelle innsigelser. Denne situasjonen kan 
oversettes til sex hvor partene velger å ikke bruke kondom, 
for selv om de vet veldig godt at de burde bruke det, er 
begjæret i øyeblikket så sterkt at det kansellerer alle andre 
tanker om mulig smitte og sykdommer. Og det er akkurat her 
at kondomet svikter som effektivt prevensjonsmiddel, fordi 
det alltid vil oppstå situasjoner hvor man ikke kan, eller vil, 
kontrollere sine drifter. På en annen side er det nettopp her 
at PrEP kan tilby et suverent bedre alternativ, fordi denne 
prevensjonen inntas under helt andre omstendigheter, lenge 
før partene er besatt av å pule. 

De tradisjonelle kampanjene om økt kondombruk 
forutsetter dermed mennesker som alltid klarer å beholde 
kontrollen, men som dermed heller ikke finnes. Fra denne 
posisjonen er det samtidig svært lett å avfeie PrEP som en 
unødvendig medisin, for hvis folk bare ”skjerper seg” og bruker 
kondom, og har mindre sex, så vil alt løse seg. Men hivtallene 
viser jo at det ikke er slik det fungerer! Og jeg tror det er 
ærligere å si, og innrømme for seg selv, at vi kommer til å ha 
tilfeldig sex, sex uten kondom, og, ikke minst, at vi har lyst til 
det. Kondomkampanjene nekter derimot å ta inn over seg 
menneskenes uberegnelighet, men insisterer på et umulig 
ideal som viser seg å være særdeles hult når det finnes en 
medisin som baserer seg på hvordan virkeligheten er, og ikke 
bare hvordan den burde være.  

albertine_vår2015_k1.indd   55 06.08.15   10:37



56

 
 

Peers f
or 

positi
ve 

living Av Toril Martinussen

albertine_vår2015_k1.indd   56 06.08.15   10:37

57

Peers f
or 

positi
ve 

living

Vi finner ikke tannlegene, sosionomene  
eller næringslivsorganisasjonene her. Har 
de ikke hiv på agendaen tro? Hiv spør ikke 
om sosial status, religion, kulturbakgrunn, 
hudfarge eller språk. 

Konferansesentret er stort, enormt. Det må 
kanskje være det, skal det romme hele verden. 
For innenfor veggene her er hele verden 
representert. Organisasjoner fra alle verdens-
deler har sendt sine delegater til det som for 
de fleste er andre siden av kloden, ofte med 
flyreiser på opptil et døgn. 

Her er utstillinger av kunst og det siste innen 
medisinsk forskning. Vi finner flere etasjer med 
konferansesaler og kafeer på alle kanter. I  
øverste etasje finner vi også en Positive lounge 
for hivpositive deltakere. Der er sofaer, senger 
til å ta seg en blund, egen massør og fri tilgang 
på kaffe og noe attåt. 

Salgsboder

Noe av det første som møter oss inne i sentret 
er salgsbodene, i alt 15 av dem. Her kan du 
kjøpe håndlagde produkter fra alle kontinen-
ter; perlevevde smykker fra Kenya eller Sudan, 
vakre bilder fra Kasakhstan eller Canada. 
Organisasjoner fra Kina, India, Botswana og 
Storbritannia tilbyr sine varer her. Ved en bod 
fra Filippinene står en mann og holder et par 
bittesmå T-skjorter med teksten: «Getting down 
to zero – and be a hero» – Er de ikke fine, smiler 
han.

Menn som ofre 

Han heter John Piermont Mantilla og represente-
rer en organisasjon for menn og gutter utsatt for 
vold og trafficking: Peers For Positive Living, en 
likemanns-organisasjon. 

–Menn blir ikke betraktet som ofre på Filippinene, 
det er det bare kvinner som blir. De får mye hjelp 
fra frivillige organisasjoner, mens vi blir overlatt til 
å hjelpe oss selv, sier han.  

Han forteller at Peers-nettverket har 6000 
medlemmer som er organisert i små grupper 
rundt omkring i landet. Til sammen 65 lokale 
ledere møtes jevnlig, og de utdanner stadig 
flere likemenn som skal møte og organisere nye 
medlemmer. 

– Vi ser på nettverket som en farkost som skal 
hjelpe oss å krysse elven fra den dårlige til 
den gode siden, sier John. Vi kan for eksempel 
hjelpe til med å kutte ut dop og røyk, eller å 
bruke kondom for sikrere sex. De fleste, rundt 
90 prosent, fortsetter med sexarbeid etter at 
de har kommet i kontakt med oss. Vi kan bidra 
til at arbeidet blir tryggere for dem, sier han. 

– Er du mann på Filippinene, skal du være litt 
macho, forteller John. 

Selv om de hovedsakelig selger sex til menn, 
definerer de seg som heterofile og har ingen 
stemme i det homofile miljøet. De vil heller ikke 
assosieres med homofile og går ikke på klinikk-
er for å teste seg for hiv. 

– Klinikkene er veldig feminint og «homsete» 
innredet, forklarer John, – med masse rosa og 
dill. Nå jobber vi for å få åpnet en klinikk for 
menn, med motorsykler og fotball på veggene, 
ler han. 

– Det kan høres rart ut, men jeg vet faktisk bare 
om 16 stykker som har testet seg for hiv, så her 
er nok mørketallene enorme, mener han. – De 
vil ikke teste seg på grunn av stigma som følger 
med diagnosen, og dessuten er den straffe-
skjerpende. Best å ikke vite, tenker de fleste, og 
det er trist, for de går glipp av behandling og 
ender ofte med å dø av aids, helt unødvendig. 
 
– Vi har en stor jobb å gjøre, men vi skal klare 
det ved hjelp av hverandre. Jeg er optimist, 
forsikrer John, – vi har vårt Peers Network, det 
står for Peers Enabling Eachother Recovery 
Support Network. >
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Global Village 

Det er på tide å stige inn i selve verdensbyen, 
Global Village, der NGOer fra hele verden har 
fått plass, i tillegg til nettverkssonene. Dette er 
verdensomspennende nettverk av lokale organi-
sasjoner fra de fleste land. Takket være internett 
med sine websider og sosiale medier har det 
blitt enkelt å samle seg på verdensbasis. Her 
finner vi stoffbrukerne, de homofile, kvinnene, 
urfolkene, funksjonshemmede, transkjønnede 
og sexarbeiderne, nettverk av grupper som fra 
før er utsatt for stigma, kriminalisering eller 
andre problematiske forhold. Men vi finner ikke 
tannlegene, sosionomene eller næringslivsorga-
nisasjonene her. Har de ikke hiv på agendaen 
tro? Hiv spør ikke om sosial status, religion, 
kulturbakgrunn, hudfarge eller språk. 

Det er i sannhet en fargerik liten by vi har steget 
inn i.  En stor scene ruver ved inngangen, i et 
hjørne er en egen ungdomspaviljong og i neste 
hjørne en kafe, et annet sted er det et kondom-
slott; bare å forsyne seg. Innimellom står det 
utstilt kjoler laget av kondomer, hivpositive 
utstillingsdukker og afrikansk kunst. Ellers er 
alle bodene nummerert, og man blir utstyrt 
med et eget bykart. Det trengs, for her er 70 
organisasjoner og 20 globale nettverk samlet. 
Det blir mange menneskemøter av sånt. 

– Hei, unge dame, kan vi få noen ord? spør vi en 
dame som står ved siden av scenen. – Selvsagt, 
svarer hun, – men for ordens skyld, jeg er verken 
dame eller mann, jeg er trans.  

Trans People Step Forward!

Brenda Appleton er fra Melbourne, vertsbyen 
for AIDS2014. I 15 år har hun vært aktiv i den 
lokale organisasjonen for transkjønnede i 
Australia. Nå har hun engasjert seg i det inter-
nasjonale nettverket.

– Livet som transkjønnet er ofte på tredje klasse, 
et sted nedenfor de homofile og stoffbrukerne, 
sier hun. Det ser vi blant annet i helsevesenet 
rundt omkring i verden, med endeløse ventelister 

for hormonbehandling og kjønnsoperasjon, vi 
blir på ingen måte prioritert. I Sør-Afrika må du 
for eksempel vente i 26 år før du blir operert, 
sier hun oppgitt.

 – Mange har store psykiske belastninger med å 
leve i feil kropp, og på grunn av ventelistene tyr 
de til internett for å kjøpe hormonpreparater. 
Dette er en gambling, og ofte med dårlig resultat, 
dessverre, sier hun.   

– I mange land gjelder ikke alminnelige menneske- 
rettigheter for oss, forteller hun videre, – vi 
betraktes ikke som likeverdige med andre 
mennesker og får hverken jobb eller hus. Dermed 
tvinges mange til et liv på gata, eneste alternativ 
blir sexindustrien og risiko for seksuelt overførbare 
sykdommer, som for eksempel hiv. 

– Hiv er mer utbredt blant transkjønnede enn 
blant menn som har sex med menn. I India er 
68 prosent hivpositive, i Peru 55 prosent. Også 
USA har høye hivtall, og der får du heller ikke 
behandling uten helseforsikring. 

– Hiv er et globalt prioritert område for oss, sier 
hun. Mange vil ikke teste seg fordi de ikke orker 
å leve med dobbelt stigma.

– De betrakter oss som psykisk syke! fortsetter 
hun. – Ofte vet de ikke at vi er der engang. På 
grunn av stigma i samfunnet er det mange som 
ikke vil definere seg som trans, men lever som 
kvinne eller mann. Hva gjør de når de skal søke 
jobb og må forevise attester med et annet navn? 
spør hun. 

– Det heter at det skal være likhet for loven, i 
teorien, men det tar lang tid å forandre praksis 
og holdninger, sier Brenda. 

– Hvorfor spør de ikke oss hva vi trenger? Gi oss 
penger, så skal vi gjøre jobben selv, poengterer 
hun. – Ingen spør oss, heller ikke WHO eller 
UNAIDS, som nettopp utga et dokument om 
transkjønnede. 

- Myndighetene snakker 
stadig om å redusere hiv. 
Da er det bare en vei å gå; 
avkriminaliser sexarbeid

´ 
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– Nå er vi lei av dette, nå bygger vi nettverk, vi innser 
at skal noe skje må vi selv på banen, mener hun. – 
Men bildet er ikke bare svart, det går framover på 
enkelte områder, i Australia kan vi nå for eksempel 
skrive X for kjønn i passet, smiler hun. – Men det  
gjenstår mye før vi alle er likestilt. 

Vi passerer Thailand, Argentina, USA, Singapore, 
Uganda, Tyskland og en rekke andre land på vår 
vandring rundt i landsbyen. Ungdom, kvinner, menn, 
utallige språk høres og sekken fylles opp av brosjyrer 
og pamfletter. Vi løfter blikket mot taket og ser en 
ansamling av røde paraplyer. 

Sexarbeiderne

Under paraplyene møter vi Mish Pony. Hun er 
administrasjonsansvarlig i Scarlet Alliance,  
paraplyorganisasjonen for sexarbeidere og deres  
organisasjoner i Australia. Hun er opptatt av det 
store samtaletemaet på AIDS2014, nemlig at WHO 
nå åpner for medisiner for hivnegative i sårbare 
grupper. 

– Det er greit at vi får muligheten til å ta medisiner, 
for de som ønsker det, men i mange land er frykten 
stor for at myndighetene tolker det dit at disse 
anbefalingene gir grønt lys for tvangsmedisinering, 
sier Pony. 

Dette var ett av flere tema på forkonferansen  
som sexarbeiderne hadde i forkant av AIDS2014 i 
Melbourne. Sexarbeiderne er opptatt av at grunn-
leggende menneskerettigheter blir overholdt, også 
for dem. Det handler om retten til å organisere seg, 
frihet fra og diskriminering, rett til privatliv, helse- 
tjenester og arbeid, å kunne flytte hvor man vil og til 
å bli beskyttet av loven. 

– Istedenfor å bli beskyttet opplever vi at loven blir 
brukt mot oss, sier Mish Pony.

Australia har seks stater og to territorier. I mange av 
statene er sexarbeid kriminalisert, men ikke i New 
South Wales, der Pony bor i statshovedstaden  
Sydney. Bordellene drives i dag av eiere som ikke selv 
er sexarbeidere, men mange foretrekker å arbeide 
fra leiligheter eller på gata. 

-Nå 
har våre 
politikere, i 
likhet med de 
kanadiske, vært 
i Sverige for å se 
hvordan kriminaliseringen 
fungerer der, så vi føler  
oss slett ikke trygge, sier  Pony. 

- Vi må hele tiden sloss for de  
rettighetene vi har opparbeidet, 
det er alltid noen som vil protestere.
I en av de andre statene, Queens-
land, må du registrere deg som 
sexarbeider. Da havner du på en liste 
du aldri kan slettes fra, fortsetter hun. 
Svært mange steder er det ikke lov 
å leve av penger fra sexarbeid, det  
gjelder også tredjepart, for eksempel 
barn, foreldre eller huseiere. I mange  
stater blir vi tvunget til hivtest hver måned 
eller hver tredje måned, også i min stat, 
framhever hun, og fortsetter: 
– Lovene varierer veldig innen Australia. 
Som i verden forøvrig. I mange land er det 
forbudt å arbeide med sex hvis du har hiv. I 
New York blir det ansett som bevis på sex- 
arbeid at du har mer enn et kondom på 
deg og du kan dermed bli arrestert.

– Jeg vet ikke om noe land der vi er fri 
for stigmatisering, sukker hun oppgitt. 
Myndighetene snakker stadig om å redusere 
hiv. Da er det bare én vei å gå; avkriminaliser 
sexarbeid! Da beskytter du også de grunnleggende 
menneskerettighetene, for hele befolkningen!
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Det er fullt lovlig å diskriminere 
prostituerte, både i arbeidslivet 
og samfunnet generelt. Både 
arbeidsgivere og alle andre kan 
gjøre akkurat som de vil.

At prostituerte skal inn i arbeidslivet er 
et av målene for det nye forbudet mot 
sexkjøp. Men da Pro Sentret i 2008 ba 
48 store bedrifter om praksisplasser 
for prostituerte, fikk de ingen svar. Få, 
om noen, ønsker å ansette tidligere 
prostituerte. Ifølge tidligere leder i 
Stortingets justiskomité, Anne Marit 
Bjørnflaten (Ap), kan det at ingen vil 
ansette tidligere prostituerte løses ved 
at «Vi […] må jobbe enda hardere for å 
få til et bedre samarbeid mellom frivillige, 
Pro Sentret, oss i det offentlige og 
næringslivet.»

Å bedre samarbeidet med arbeidsliv, 
frivillige og det offentlige gjør likevel  
ingenting med det faktum at nærings-
livet kan fortsette å nekte å ansette 
tidligere prostituerte så lenge de selv 
måtte ønske det. Hvorfor ville ikke 
de rødgrønne gjøre det ulovlig å 
diskriminere prostituerte? De hadde 
anledningen i 2013 da de reviderte  

likestillings- og diskrimineringslovverket. 
Men i stedet for å gi diskrimineringsvern 
også til «andre lignende vesentlige 
årsaker» som også ville inkluderte 
sexarbeidere, ble diskrimineringsvernet 
fortsatt avgrenset til bare visse klart 
definerte diskrimineringsgrunnlag. 

Bjørnflaten sier man må jobbe med 
holdningsendringer, at «det private 
næringslivet må også ta ansvar for sine 
holdninger», men foreslår ikke å gjøre 
noe med det faktum at det er lov å  
diskriminere prostituerte. Man kan  
tenke seg hvordan reaksjonene ville vært 
om en politiker mente at det skulle 
være lov å diskriminere norsksomaliere, 
homofile eller funksjonshemmede; at 
politikerne bare skulle komme med 
noen vage holdningsskapende tiltak 
for å dempe fordommer. Tenk om en 
politiker mente at enhver arbeidsgiver 
skulle ha lov å være rasistisk.

Lovendringer er i seg selv politikernes 
viktigste holdningsskapende verktøy. 
Som alle vet ville holdningene mot 
diskriminering vært uendelige dårligere 
stilt uten lover som likestillings- og 
diskrimineringsloven.

Loven mot sexkjøp er i seg selv et godt 
eksempel på hvordan politikere ønsker 
å endre holdninger ved hjelp av lov-
verket. Ved å forby sexkjøp ønsket 
de rødgrønne og KrF å gjøre synet på 
sexkjøp mer negativt blant befolknin-
gen. Det blir dermed underlig at de 
samme politikerne ikke samtidig brukte 
loven til å forsøke å begrense de 
fordommene som mer enn noe annet 
nettopp tvinger de prostituerte til 
å fortsette som prostituerte.

Arbeidslivets absolutte 
motvilje mot å ansette tidligere  
prostituerte, er bare ett av mange  
uttrykk for den forakt og diskriminering 
prostituerte ofte utsettes for. I Oslo 
har flere kommet med påstander om 
hvordan prostituerte «forsøpler» gate-
bildet, mens norskafrikanske menn har 
truet med borgervern fordi afrikanske 
prostituerte gir andre svarte mennesker 
«dårlig image». I Bergen er det blitt 
en tradisjon blant russen å kaste 
egg og stein på prostituerte, og å skyte 
på dem med vannpistoler fylt med 
urin. Prostituertes fare for å bli utsatt 

Av Dag Øistein Endsjø, professor ved Universitetet i Bergen

DEN LOVLIGE  
DISKRIMINERINGEN
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for vold og trakassering er generelt 
mange ganger større 

enn det er for mennesker i andre 
deler av samfunnet.

At prostituerte er blant samfunnets mest 
diskriminerte og trakasserte grupper, 
er et faktum. Underlig nok er ikke  

dette blitt reflektert i noe som helst 
diskrimineringsvern i loven.

Menneskerettighetene forbyr alle 
former for diskriminering. Også 

prostituerte beskyttes av menneske-
rettighetene. Hvis ikke politikerne 

ønsker å beskytte prostituerte mot 
diskriminering, må de altså gi en saklig 
forklaring i henhold til menneske- 

rettighetene på hvorfor akkurat 
denne gruppen skal utelates fra 

lovens diskrimineringsvern.

Så lenge ingen går inn for å kriminalisere 
salg av sex, finnes det ikke noe 
grunnlag for å forskjellsbehandle 
prostituerte. Spørsmålet blir dermed 
på hvilket grunnlag politikerne tillater 
arbeidslivet og andre å diskriminere 
prostituerte.

Pro Sentret viser til at loven mot sex-
kjøp har gjort det vanskeligere å være 
prostituert i Norge. Dette var i seg 
selv et av målene for forbudet, siden 
forslaget bygger på en forestilling om 
at alle som selger sex er ofre og helst 
burde gjøre noe annet. Men hvis alle 
prostituerte er ofre, hvorfor skal de så 

diskrimineres i arbeidslivet og ellers i 
samfunnet?

Så lenge det er lov å diskriminere 
prostituerte, er veien ut av prostitusjon 
effektivt stengt for de fleste. Dette 
kan umulig ha vært målet for sex-
kjøpsloven? Å forby diskriminering 
av prostituerte, følger derimot av de 
samme forestillingene som disse  
politikerne legger til grunn for forbud 
mot sexkjøp.

Politikerne som er mot forbudet mot 
sexkjøp, har selvfølgelig heller ikke noe 
ønske om å straffe prostituerte. Et av 
argumentene mot å forby sexkjøp, er 
nettopp at et slik lovforbud ytterligere 
stigmatiserer en allerede utsatt  
samfunnsgruppe. At man vedtar en 
lov som vil være med på å begrense 

fordommer overfor prostituerte, vil 
følgelig være i overensstemmelse med 
også disse politikernes grunnleggende 
holdninger.

Både tilhengere og motstandere av 
forbud mot kjøp av sex bør derfor 
gå sammen for å sikre at prostituerte 

–   samfunnsgruppen de alle mener 
de vil beskytte – faktisk får en reell 
lovbeskyttelse mot diskriminering.

Men det er håp. Den blå-blå  
regjeringen arbeider nå for en felles 
diskrimineringslov som skal forby  
nettopp alle former for diskriminering.  
Siden både de blå-blå og deres  
støttepartier allerede i forrige omgang 
gikk inn for å forby diskriminering på 
grunnlag av «andre liknende vesentlige 
årsaker», vil dette med all sannsynlighet 
også komme med i den nye loven.  
Og dermed også gi diskrimineringsvern 
til både nåværende og tidligere  
prostituerte. 

En tidligere versjon av denne kronikken 
er publisert i Dagbladet.
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Navnet til kvinnen, samt bildet av henne, blir publisert i greske media  
for å advare befolkningen mot den plutselige nye trusselen i gatene.

HEKSEJAKTEN
Av Andrés Lekanger 
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Dokumentaren Ruins – chronicle 
of an HIV witch-hunt er regissert 
av Zoe Mavroudi. I dokumentaren 
ser vi at de gruppene som rammes 
hardest av EU sin innsparings- og 
restruktureringspolitikk, nemlig 
hiv-positive, illegale immigranter, 
sexarbeidere og sprøytenarkomane, 
nå utsettes for nasjonalistisk og 
fremmedfiendtlig hat. Gjennom 
intervjuer med hivpositive kvinner og 
deres familier, journalister, advokater, 
helsepersonell, og politiske aktivister, 
avslører Zoe Mavroudi en heksejakt 
på hivpositive. En jakt som drives på 
bekostning av demokratiske prosesser, 
loven og menneskerettigheter.

Krigsoverskrifter
Året er 2012, og noen få dager før 
valget melder greske medier at en 
22 år gammel russisk sexarbeider er 
arrestert av politiet. Hun har jobbet 
på et illegalt bordell, og er hentet 
inn på grunn av at hun visstnok skal 
ha utsatt hundrevis av intetanende 
«uskyldige» greske sexkjøpere 
for risiko for hivsmitte.  Navnet til 
kvinnen, samt bildet av henne, blir 
publisert i greske media for å advare 
befolkningen mot den plutselige 
nye trusselen i gatene. At seksuelt 
overførbare infeksjoner også truer 
sexarbeidere, er en vinkel som uteblir 
fra flere lignende media dekninger 
som skal ri landet fremover.

Kvinnen selv forteller selv at hun ikke 
var klar over sin hivstatus før politiet 
tvang henne til å teste seg. Dette 
blir ikke trodd, og hun anmeldes. I 
dagene som følger melder media 

om flere arrestasjoner av hivpositive 
kvinner. Først skal de ha vært tre, 
men så viser det seg at av 130 
testede kvinner, fant politiet hele 12 
hivpositive. Flere politiaksjoner skal 
følge denne første. Evangelia Soumeli, 
i "Solidaritetsinitiativet for forfulgte, 
hivpositive kvinner" forteller at i den 
første store politiaksjonen var det av 
96 anholdte kvinner 29 hivpositive. 

Dette følges opp av Kostas 
Farmakidis, advokat som kjemper 
for rettighetene til migranter og 
flykninger. Han forteller at politiet 
hentet inn hundrevis av tilfeldige 
kvinner fra gatene i Athen og fikk 
dem til å ta hivtest på politistasjonen. 
Uten deres samtykke. Han avviser 
at kvinnene er hentet fra legale eller 
illegale bordeller, slik politi og media 
forteller, men hevder at de er hentet 
inn fra områder hvor rusmisbrukere 
oppholder seg. Farmakidis forteller 
også at testingen foretas utelukkende 
for å rettsforfølge kvinnene. 

Ourania Georgiou, lege ved 
infeksjonsmedisinsk avdeling på 
Evangelismos sykehus, forteller 
at politiaksjonene var et ledd i en 
valgkamp strategi. Uten at det ble 
tatt hensyn til de menneskelige 
omkostningene. 

- Ansvaret ligger hos departementet 
for Offentlig orden og helse, forteller 
hun. 

Sammen med helsesenteret 
KEELPNO ga de sensitiv informasjon 
om kvinnenes helse situasjon til 
pressen. Aids fremstilles som en 

tidsinnstilt bombe som hvert øyeblikk 
vil gå av om ikke helsemyndighetene 
i samarbeid med politiet gjør det som 
må gjøres. 

– Dette var det mest sjokkerende 
vi hadde opplevd i de 20 årene 
organisasjonen vår har eksistert, 
forteller Anna Kavouri, som arbeider 
mot stigmatisering av hivpositive.  

– For første gang så vi at hiv blir 
kriminalisert og at menneskeskjebner 
og menneskelig ruin ble eksponert på 
denne måten på tv.

Uenighet om fakta
Det tok ikke lang tid før greske 
helsemyndigheter begynte å lufte 
ønsker om å stenge sexmarkedet. 
Politikere utalte offentlig at de ønsket 
å kriminalisere kjøp av sex med 
illegale sexarbeidere. Problemet 
var at flertallet av kvinnene ikke var 
illegale, men greske. Deretter viser det 
seg at kun én av de arresterte hadde 
noe som helst med sexarbeid å gjøre. 
De andre var hjemløse og narkomane.

– Det de var interessert i, var å 
finne hivpositive kvinner. Ingen 
interesserte seg egentlig for om de 
var sexarbeidere eller ikke, forteller 
Ourania Georgiou ved Evangelismos 
sykehus. 

Kvinnene ble alle anmeldt for 
å bevisst prøve å skade andre 
gjennom hivsmitte. Flere intervjuede 
i dokumentaren, deriblant Kostas 
Farmakidis, mener anklagene ikke lett 
lar seg bevise. Det var for eksempel 
ingen som sto frem og fortalte at de >
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hadde hatt sex med noen av disse 
kvinnene. Ourania Georgiou peker 
på hvordan det å henge ut i media 
de påståtte sex-selgende kvinnene, 
handlet om å hjelpe de uskyldige 
mennene som hadde en familie som 
måtte beskyttes. 

– Disse jentene hadde mange merker 
på armer og bein, de hadde dårlige 
tenner, sier hun, og spør videre om 
hvem disse uskyldige familiefedrene 
kunne være, som visstnok ville kjøpe sex 
av kvinner med et narkotikaproblem 
«som kunne sees milevis unna», og som 
så ville betale for sex uten kondom. 
For deretter å hevde seg utsatt for 
hivsmitte, sier Georgiou. 

Etter politi- og mediaaksjonene 
oppfordret greske helsemyndigheter 
sexkjøpere å teste seg. Ourania 
Georgiou forteller at ingen av de 400 
hivtestene som ble tatt av sexkjøpere 
var positive. Helsemyndighetene 
hevder på sin side at fem av 
100 menn testet positivt for hiv. 
Hverken Georgiou eller andre 
helsearbeidere har fått tilgang til 
helsemyndighetenes datakilder, og 
helsemyndighetene har heller ikke 
verifisert tallene

Nasjonalistisk og  
fremmedfiendtlig agenda

30. april 2012 kastet politiet i Athen 
200 kvinner inn i en politibil og 
tok hurtigtest for hiv på dem. De 
som ble avslørt som hivpositive ble 
anholdt og fremstilt i retten, uten 
advokathjelp.  Politiet brukte masker, 
og pressen dekket det hele. Utenfor 
rettsalen sto aktivister fra ulike 
interesseorganisasjoner og ropte 
slagord om at heksejakten måtte ta 
slutt.

Helseministeren viste til en gammel 
lov fra 1940 for å nekte de arresterte 
kvinne å motsette seg hivtesting, 
mens advokaten Kostas Farmakidis 
mener at lovanvendelsen er feil og at 
praksisen er ulovlig.

Det er ikke bare det høyreradikale 
partiet Gyllent Daggry som ber 
innvandrere, asylsøkere og andre 
migranter komme seg ut av Hellas. 
Andreas Loverdos, tidligere 
helseminister og medlem av partiet 
PASOK var en av politikerne som 
ivret for uthengingen av kvinnene og 
også kundene deres. Han var også 
uinteressert i om noen av dem skulle 

være offer for trafficking. – Hvem 
bidrar til aids-problemet, spør han 
retorisk, og svarer selv at det er «de 
som overfører det fordi de har det når 
de kommer til Hellas fra den tredje 
verden, og narkomane». Deretter 
oppfordrer han Hellas, i samarbeid 
med resten av Europa, til å stenge 
grensene for å få kontroll. 

Michalis Chrysochoidis, også fra 
PASOK, sammenlignet innvandrere 
med søppel og advarte mot 
dem som en trussel mot gresk 
folkehelse. 9. juni 2011 gikk Andreas 
Loverdos på talerstolen i FN 
og uttrykte sin bekymring rundt 
menneskehandelsproblematikken. 
Altså, at de som var skyld i 
spredningen av hiv i Hellas var 
illegale svarte kvinner fra Afrika 
sør for Sahara. I tillegg til å være et 
sjokkerende rasistisk forsvar for å 
stenge grenser, stemte det ikke med 
fakta rundt hvem som smittes med hiv. 
Menn som har sex med menn var den 
mest utsatte gruppen i Hellas i 2012, 
selv om det også er blitt registrert en 
økning i heteroseksuell smitte.
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Syndebukker 
Zoe Mavroudi intervjuer også 
Mathew Weait som er professor 
på institutt for Law and Policy ved 
University of London. Han forteller 
at samtidig som hivbehandling aldri 
har vært så effektiv som i dag, øker 
tendensen med kriminalisering av 
hivsmitte og det å utsette andre for 
hivsmitte i vestlige land. Professor 
Weait mener dette handler mye 
om at gruppene som tradisjonelt 
rammes av kriminaliseringen som 
homofile, sexarbeidere, migranter 
og rusmisbrukere, også har mindre 
tilgang til media. Majoritetssamfunnet 
kan altså lettere slippe unna med 
å konstruere et bilde av de farlige 
«andre» som sprer hiv.

Amie Ferris-Rotma i Reuters 
skriver at Hellas har kuttet kraftig 
i det offentlige sikkerhetsnettet. 
Nedskjæringer i helsevesenet har 
rammet fattige og utsatte grupper. 
Sexsalget og heroinmisbruk har økt, 
og hivpositive sprøytenarkomane 
og illegale innvandrere forteller 
at tilgangen til antiretroviral 
behandling, rene sprøyter og 
heroinsubstitutter er stadig dårligere 
som en følge av de økonomiske 

kuttene i helsevesenet. Resultatet er 
en økning i hivsmitte. Ifølge tall fra 
FN var det 11 000 hiv-positive  
registrert i Hellas i 2009. I løpet av 
de fem første månedene av 2010 
hadde tallet økt med 50 prosent, 
og greske helsemyndigheter regnet 
med en 60 prosent økning mot 
slutten av 2011 (til sammenligning 
øker smittetilfellene i USA på samme 
tid med rundt sju prosent årlig). I 
samme artikkel står det også at 
grekere spiser mer antidepressiva 
enn tidligere (opp 35 prosent 
sammenlignet med 2006), samtidig 
som tallene på selvmord steg med 
40 prosent i 2011. En lege forteller at 
alle greske innbyggere som betaler 
egenandel har rett til hiv-behandling 
på papiret, men i praksis har legene 
begynt å velge hvem som skal få 
behandling og hvem som ikke skal 
få det. Samtidig er det vanskelig for 
mange å finne arbeid som kan gi 
penger for å betale egenandelene.
Hivviruset er demokratisk og 
kan ramme alle uavhengig av 
sosial status og inntekt. Det betyr 
også at man har hivpositive som 
vandrer i maktens korridorer. 
Kanskje disse kunne gjøre noe med 
kriminaliseringen av hivpositive, 

motarbeide stigma, ytre seg kritisk 
over forfølgelse av utsatte grupper 
og kanskje til og med slå et slag 
for mer åpenhet? Det og stilltiende 
akseptere urettferdigheten som 
rammer allerede marginaliserte 
grupper i samfunnet kan på sikt slå 
tilbake i form av mer undertrykkende 
politikk i Europa som rammer alle 
hivpositive. 
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 og allierte møttes i Paris for å bygge nye allianser 
 og utforme strategier for å møte kriminaliserings- 
iveren som rir Europa. 

Nord-Irland har kriminalisert sexkjøp for å sende klare og 
tydelig signaler om at her tas kjønnspolitikk på alvor og at 
kvinners kropp ikke er en salgsvare. At kvinner ikke har  
reproduktive rettigheter som selvbestemt abort, er ikke 
til hinder for at kriminalisering av prostitusjon presenteres 
innenfor rammene av likestillingsparadigmet: Vi kan ikke 
ha en politikk som tillater at kvinners kropp selges for  
seksuell utnyttelse av menn, var tilbakemeldingen repres-
entantene fra den irske sexarbeider organisasjonen SWAI 
fikk fra et kvinnelig parlamentsmedlem etter å ha formidlet  
hvilke negative konsekvenser et forbud ville få for sex- 
arbeidere. Stadig flere land finner det opportunt å 
adoptere den såkalte svenske modellen som innebærer at 
kjøp er forbudt mens salg er lovlig. 

Hva skjer og hvordan skal vi møte denne utviklingen, var 
spørsmålet da International Committee for Sex Work  
Europe (ICRSE), Open Society Foundation (OSF) og 
Doctors of the World sammen med rekke sexarbeider- 
organisasjoner og andre organisasjoner relatert til traffic-
king, narkotika og migrasjon, møttes i Paris i begynnelsen  
av juni i år. Sexarbeidere med allierte fra Frankrike,  
Nederland, Tyskland, England, Skotland, Irland, Sverige og 
Norge presenterte sine respektive lands lovgivning, pro-
stitusjonsdebatt, utfordringer og muligheter. Og i løpet 
av de tre dagene ble politisk tilnærming til prostitusjon, 
alliansemuligheter, samarbeidspartner og nye strategier 
drøftet.  

 
For det er ikke bare i Nord-Irland man plutselig finner 
det tvingende nødvendig å forby sexkjøp for å beskytte 
kvinner og fremme likestilling mellom kjønn, men ikke 
alle bruker likestillingsargumentet. I Norge ble forbudet 
mot sexkjøp innført i 2009 for å bekjempe internasjonal 
organisert kriminalitet og menneskehandel og beskytte 
kvinner mot utnyttelse i prostitusjon. For mindre enn et 
tiårsiden var Sverige og forbudet mot sexkjøp, sett på som 
en raritet. Forbudslinjen gikk inn i landets ellers anstrengte 
forhold til skadereduksjon som ellers dominerte feltet i de 

fleste europeiske land – med 
hiv-forebyggende arbeid, grasrotperspektiv, samarbeid 
med sexarbeiderorganisasjoner og rettighetsorientering. 
I Norge ble det med bred tverrpolitisk enighet blant 
sosialistiske og konservative partier, slått fast i 2005 at det 
var uaktuelt å adoptere den svenske lovgivningen blant 
annet fordi kriminaliseringen ville ramme sexarbeiderne. 
To år og et regjeringsskifte senere var det plutselig 
politisk flertall for å innføre et forbud mot sexkjøp. 
I England, Skottland og Frankrike går debatten, og i 
Canada har den konservative regjeringen lagd sin egen 
hybrid mellom den svenske modellen og konvensjonen 
av 1949 som taler for familieverdier og seksualmoral.  
Mange land som Frankrike har blåst støv av sovende  
lover som regulerer gateprostitusjonen i en eller annen 
form. Blant EUs medlemsland er Mary Honeyball-rapporten 
Sexual Exploitation and Prostitution and its Impact on 
Gender Equality  blitt en hodepine etter at flertall i 
EU-parlamentet stemte for at man ikke kan akseptere 
utnyttelse av kvinner og barn, og at medlemslandene er 
ansvarlige for å handle for å fremme og beskytte like-
stilling og menneskeverd. Vedtaket er ikke bindende for 
medlemslandene og Honeyball-rapporten har blitt møtt 
med massiv kritikk fra forskerhold, blant annet har 94  
akademikere undertegnet et skriv til EU-parlamentet der 
de klargjør at rapporten ikke bygger på empirisk basert 
kunnskap og derfor ikke bør danne grunnlag for beslutning 
om kriminalisering.  

 
Likestillingsbegrunnelsen til tross, det er god grunn til å 
anta den politiske omfavnelsen av Sveriges prostitusjons- 
lovgivning dekker mange andre politiske interesser og  
behov i mange europeiske land. I Norge var det for  
eksempel den plutselige økningen av svarte kvinner i  
gateprostitusjon som vippet mange politikere over i 
moralsk panikk og fikk forbudet til å fremstå som et  
kjærkomment middel for å regulere uønsket migrasjon. 

Prostitusjonspolitikk er en god avledningsmanøver for de 
virkelige samfunnsproblemene som finanskriser, arbeids-
ledighet og en stadig større mengde unge europeere uten 
fremtidsutsikter. Koblingen mellom trafficking og prosti-
tusjon og bildet av kvinnelige migranter som slaver, får 
søkelyset bort fra at det drukner tusenvis av mennesker; 

Av Astrid Renland

Sexarbeiderorganisasjoner 

SEX WORKERS WITHOUT        BORDERS 
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kvinner, barn og menn, på vei over Middelhavet som følge 
av en stadig strengere og militarisert grensekontroll. Man 
kan heller ikke se bort fra at kriminalisering har blitt et mål 
i seg selv, som for eksempel når islandske myndigheter 
vedtar forbud mot sexkjøp, stripping og porno for å under- 
streke de nordiske landenes overlegenhet når det gjelder 
kjønnslikestilling med et forbud mot «å kjøpe kvinner».  
Sist, men ikke minst er det uansett motiv tydelig at en 
pengesterk anti-prostitusjonslobby drevet fram av radi-
kalfeminismer og allierte abolisjonister som takket være 
den globale trafficking-diskursen de siste 15 årene har fått 
en virkelig boost, har bidratt til å sette prostitusjon på 
dagsorden. I Norge ble radikalfeminismens offer- og ut-
nyttelsesperspektiv innlemmet i den politiske retorikken 
om kvinner i prostitusjon som offer for kyniske kriminelle 
gjerningsmenn. 

– De politiske endringene man nå er vitne til, har konsekvenser 
både for sexarbeidere i Europa der den strafferettslige  
diskursen dominerer på bekostning av helse- og rettigheter, 
og for sexarbeidere i andre land og regioner hvor Europas 
politikk har sterk påvirkningskraft, sier Sebastian Köhn, leder 
for OSFs helse- og rettighetsprogram.  

OSF ble stiftet av finansmannen George Soros som startet 
sitt filantropiske arbeid på slutten av 1970-tallet, da han ga 
stipender til svarte studenter under apartheidsystemet i Sør-
Afrika og opposisjonelle studenter land i Øst-Europa som 
ønsket å studere i utlandet. OSF jobber for åpne samfunn 
og regjeringer som tar ansvar for og sikrer alle borgeres rett 
til selvbestemmelse og politiske deltakelse. Organisasjonen 
har etablert samarbeid med stiftelser, organisasjoner og 
nettverk over hele verden og jobber for avkriminalisering av 
stoffbrukere, sexarbeidere og hivpositive. Mesteparten av 
aktivitetene har vært sentrert i lavinntektsland i Øst-Europa, 
Afrika og Asia. Men nå har altså OSF fattet interesse for den 
politiske endringen i tilnærming til prostitusjon i Europa.  

– Vi har notert at det er en ganske massiv pro-kriminalise-
ringsbevegelse på gang i land i Europa og at den svenske 
modellen ser ut til å vinne terreng, sier Köhn. – Politikken 
bygger på en gjenfødelse av en moralsk retorikk der 
kvinner skal beskyttes mot utnyttelse i prostitusjon. Det 
argumenteres for likestilling og menneskerettigheter sam-
tidig som man ikke snakker med kvinnene det gjelder. Vi 
er opptatt av styrke helse- og rettighetsbasert tilnær-
ming og ser på hvordan vi både kan styrke etablerte og  
utvikle nye strategier for å jobbe for avkriminalisering og mot  
kriminalisering av kunder.   

OSF ønsker å støtte sexarbeiderorganisasjoner og vil i den 
sammenhengen inngå samarbeid med utvalgte organisasjo-
ner. Samarbeidet innebærer økonomisk støtte til å jobbe 
med politikkutforming og lobbyvirksomhet.

– Vi har ikke ressurser til å engasjere oss over lang tid i  
Europa, men vil jobbe ut 2016, sier Köhn, og møtet i Paris var 
derfor viktig for å få innblikk i de utfordringene og mulighe-
tene organisasjonene jobber med.  

Köhn kommer til Oslo i begynnelsen av august og ser fram 
til å få mer kunnskap om PIONs arbeid og forholdene for 
sexarbeidere i Norge generelt. 

Møtet i Paris startet dagen etter den internasjonal sex-
arbeiderdagen og 40-årsmarkeringen for prostituertes 
okkupasjon av Saint-Nizier-kirken i Lyon. Den 2. juni 1975 
okkuperte franske kvinner i prostitusjon kirken i protest 
mot overgrep og vold fra politiet og manglende rettsbe-
skyttelse mot vold og overgrep fra omgivelsene. Aksjonen 
spredde seg til hele Frankrike så vel som til flere byer i 
England der en rekke kirker ble okkupert, og la grunnen 
for organiseringen blant sexarbeidere i Europa. 40 år 
senere har sexarbeidere i de fleste land egne organisa-
sjoner der noen er politisk og fagforeningsbasert mens 
andre har mer vekt på skadereduksjon. I løpet av disse 
årene har sexarbeiderorganisasjoner og representanter 
deltatt i og samarbeidet med myndigheter og andre i 
politikkutforming. Det jobbes med helse- og rettigheter 
og hivforebyggende arbeid, og enkelte land har inngått 
samarbeid med fagforeninger for å utforme arbeidsrett-
igheter. Vi snakker med andre ord ikke om et felt som har 
vært utenfor myndighetenes radar for å så dukke opp 
med all sin elendighet, eller at kriminaliseringen er et  
naturlig svar på et reelt problem. 

– Dagens forbudsmobilisering må derfor forstås som en 
krig mot sexarbeidere og en kamp om definisjonsmakt 
som sexarbeiderne er i ferd med å tape, sa Pye Jakobsson, 
grunnlegger av Rose Alliance i Sverige og leder for 
Network of Sex Work Projects (NSWP).
   Jakobsson har i flere år jobbet internasjonalt og viste til 
hvordan klimaet plutselig snudde i Norge og andre land, 
og oppfordret deltakerne til å tenke ut nye strategier for 
videre arbeid. 

Representanter for den franske sexarbeiderorganisasjonen 
Rose d’Arcier som er kvinnelige migranter fra Kina som  
jobber i gateprostitusjonen, fortalte at de som migranter var 
spesielt utsatt for politikontroll.  

Noen har legalt opphold, mens andre er irregulære migranter. 
Historiene gjenspeiler erfaringer kvinner i den migrasjons- 
relaterte prostitusjon ofte har, og avdekker at når det 
kommer til håndhevelse av lovgivning behandles migranter 
som kriminelle og fritt vilt for både politi og omgivelsene, 
offerretorikken til tross.  

Men det er intet å si på kampviljen, og de tre dagene i 
Paris avsluttet med markering og pressekonferanse ved 
Eiffeltårnet der Paris' mangfoldige sexarbeidere og  
deres støttespillere stilte opp i tillegg til oss som deltok 
på møtet. Det er verdt å nevne i den sammenhengen 
at ikke alle land omfavner den svenske modellen, blant  
annet har den sveitsiske regjeringen vedtatt at landet ikke 
vil kriminalisere prostitusjon og uttalt at både Sverige og 
USA er eksempler på dårlige forbudsmodeller. 

Kampen fortsetter! 

SEX WORKERS WITHOUT        BORDERS 
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Albertines rop
Av Karen Thue - Journalist og medforfatter av Blåstrømper.
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Albertine en skildring av samfunnets  
dobbeltmoral overfor de som selger 
sex, og av den virkningen stigmatisering 
kan få for et menneskes selvbilde. 

Til tross for at jeg har studert litteratur, leste jeg 
ikke romanen Albertine (1886) av Christian Krogh 
før nylig. 

Boken, som skildrer hvordan den fattige Oslo-jenta 
Albertine blir offer for nådeløse omgivelser og 
presses ut i prostitusjon, fikk store ringvirkninger 
i sin tid. Den ble beslaglagt dagen etter at den 
kom ut, og de beslaglagte bøkene ble brent opp. 
Forfatter Krogh ble dømt til bøter av Høyesterett. 

Boken vekket harme, særlig fordi den skildrer 
en voldtekt der voldtektsmannen er en politi-
fullmektig. Men romanen skapte også et stort 
engasjement blant hovedstadens borgerne, og 
etter store demonstrasjoner ble offentlig  
prostitusjon avskaffet i Christiania bare ett år 
etter utgivelsen.

Albertine er en spennende roman av historisk 
interesse. Men den har også en relevans for 
prostitusjonsdebatten i dag. Boken er nemlig en 
skildring av samfunnets dobbeltmoral overfor de 
som selger sex, og av den virkningen stigmatise-
ring kan få for et menneskes selvbilde. 

Skam og forakt 

Når vi først møter Albertine, er hun en jente 
som skammer seg over at søsteren hennes Oline 
tidligere har solgt sex. Hun hilser ikke på Oline, 
vil ikke innrømme at hun er søsteren hennes, selv 
om Oline med tiden har blitt gift og dermed har 
vunnet tilbake en viss aksept fra omgivelsene. 
Albertine har forakt mot kvinnene som selger sex, 
hun kaster svært harde dommer over både sin 
søster, sine tidligere venninner og alle de andre 
offentlige fruentimmer. 

Senere i boken er det Albertine selv som må 
møte den drepende skammen, de kjølige øynene 
som kaster dom. Dette blir knusende for henne. 
Ved bokens slutt roper Albertine etter mennene i 
gata at de kan ”få det gratis”, om de vil. Skammen 
er blitt så stor at den har inntatt henne helt. Hun 
er ikke lenger et subjekt med egenverdi, men en 
ting, noe så verdiløst at det like så greit kan gis 
bort til hvem som helst. 

Holdninger da og nå 

I 1882, fire år før Kroghs bok kommer ut, står 
bohem og forfatter Hans Jæger og holder innlegg 
om prostitusjon fra talerstolen i Arbeidersam-
funnet. Han taler engasjert om at den norske 
staten må ta ansvaret for å prostitusjonen ved å 
opprette bordeller der det er kontroll både av de 
prostituerte og deres kunder. Han argumenterer 
for at pikene i bordellene må få full «medbor-
gerlig aktelse», i likhet med borgere fra andre 
samfunnsklasser. Dette får salen til å bryte ut i 
latter. 

Beretningen fra boken Fra Kristianiabohemen 
viser hvordan Hans Jægers forslag om å gi 
prostituerte en arbeidsplass og medmenneskelig 
anerkjennelse ble latterliggjort for over 130 år 
siden. Dessverre tilhører ikke disse holdningene 
et forgangent århundre.
 
Hallikparagrafen forhindrer stadig dem som sel-
ger sex fra å få en trygg arbeidsplass. De har ikke 
krav på rettighetene som følger med en anset-
telse, som arbeidsavtaler, fast lønn, sykepenger, 
pensjon, stabil arbeidstid og lignende. De kan 
ikke samarbeide, eller ansette noen til å hjelpe 
dem med praktiske forhold. Sexkjøpsloven gjør 
dem til deltagende i en kriminell handling hver 
gang de er på jobb. Slik videreføres stigmati-
seringen som har ligget til prostitusjon siden 
Albertines levetid.

Høyre ville i utgangspunktet fjerne sexkjøpsloven. 
Men i god tid før kommunevalget i Oslo høsten 
2015, har byrådsleder Stian Berger Røsland og 
ordfører Fabian Stang snudd i saken. De frykter 
at en oppheving av loven vil bety ”frislipp av 
prostitusjon” i Oslo, at den vil bli mer synlig. 
Skammen over prostitusjonen og behovet for å 
gjemme den vekk, er altså større enn ønsket om 
å gi de som selger sex en tryggere hverdag. 

Et rop fra fortiden 

Det er lett å bli opprørt over fortidens holdnin-
ger og praksis når en leser historiske verk som 
Albertine. Men hvor langt er vi egentlig kommet, 
hundre og tretti år senere? Prostitusjonen er der, 
selv om vi prøver å skjule den. Volden utøves, 
selv om vi ikke omgås den. Og Albertines rop 
runger i gata, selv om vi ikke vil hører dem.  
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«For å beskytte de uskyldige, 
verne de svake, advare mot 

fristelser og varsle om de onde må 
sannheten bli fortalt, sannheten som 

gjør oss fri», skrev Ernest A. Bell i boken 
War on the White Slave Trade i 1909. Bell var 

misjonær, og formålet med boken var å mobilisere 
til kamp mot «forbrytelser mot kvinneligheten» – 

handel med kvinner og jenter, som ifølge Bell var 
like gammel som arvesynden. Han trakk linjene  

fra Babylon til Paris, datidens syndens pøl 
og slavedriftens antatte arnested, og 

tordnet mot menneskehandlere som 
solgte og kjøpte kvinner og jenter 

og sendte dem verden rundt 
for utnyttelse i prostitusjon.  

Datidens migrasjonsbølge 
utløste en voldsom 

moralsk panikk 
rundt europeiske 

kvinner og 
jenter som 

ble holdt
 

fanget på bordeller rundt i verden. Mediene var fulle av 
vitnefortellinger fra ofre og redningskvinner og -menn 
som fungerte både avskrekkende og mobiliserende: I 
1910 ble den første internasjonale avtalen om bekjemp-
else av hvit slavehandel etablert, en avtale som dannet 
grunnlag for FN-konvensjonen av 1949 mot handel 
med kvinner og utnyttelse av andres prostitusjon. 

Global mobilitet og menneskehandel 
Hundre år senere gjenoppsto fenomenet, ikke som 
«hvite slaveri», men som menneskehandel drevet fram 
av transnasjonale, organiserte kriminelle som profite-
rer på salg av dop, våpen og uskyldige kvinner.  Dagens 
kvinner og jenter som angivelig kjøpes og selges som 
handelsvare og er fanget i sexindustrien, kommer fra 
land i Øst-Europa, Sørøst-Asia, Latin-Amerika og 
Afrika. I likhet med 1900-tallets kyniske bakmenn er 
businessen drevet av kriminelle fra de samme landene 
som migrasjon skjer fra, siden organisert kriminalitet 
antas å ha spesielt gode vilkår i det som det internasjo-
nale samfunnet betegner som svake stater. Det er det 
perfekte fiendebilde; kyniske bakmenn som skruppel-
løst utnytter sine uskyldige landskvinner for profitt. 
Da som nå er fenomenet koblet til global migrasjon, 
prostitusjon, samfunnspolitiske endringer, interna-
sjonal styring og sist, men ikke minst, kommersielle 
interesser. For menneskehandel-politikken har virkelig 

gitt boost til alt fra misjonærstasjoner til enkelt-
personer som tilbyr beskyttelse og redning. 

Med jevne mellomrom kan man lese 
om redningsridderne i kamp 

mot ondskapen, ofte il-
lustrert med bilder  

av lettkledde 
kvinner 

på jobb i et av Europas mange 
red-light-distrikt. Oppslagene er  
gjerne uten en eneste referanse til 
kilder, og de gjør ikke noe forsøk på 
skille mellom kvinner som av ulike årsaker  
jobber i prostitusjon og eventuelle ofre for  
menneskehandel. Vitnehistorier formidles kritikk-
løst, og jo grusommere fortellingene er, desto mer 
verdige er ofrene.  Én person som både har gitt 
sexslavene et ansikt og i mange år var verdens 
ledende anti-trafficking-helt, er Somaly 
Mam.  
 
Ideelle ofre
Somaly Mam fortalte verden 
historien om en barndom og 
oppvekst i fattige Kam-
bodsja under Røde 
Khmer-regimet på 
1970-tallet, om 
misbruk og 
overgrep i  
familien  
s o m 
 

Mellom sexslaver og  
redningsindustriens helter

Den globale menneskehandeldiskursen har skapt et lukrativt marked for et utall 
organisasjoner og enkelt personer som skal redde kvinner fra utnyttelse og fornedring 

i sexindustrien. Hva som skjer bak kulissene er de færreste opptatt av. 

Av Astrid Renland
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solgte henne som barnesexslave i en alder av 14 
år. Hun berettet om landets sexindustri og møtet 
med fysisk tortur og systematiske voldtekter som 
pågikk i ti år før hun klarte å rømme. Etter dette 
bestemte hun seg for å vie sitt liv til bekjempelse av  
menneskehandel og prostitusjon.

Somaly Mam ble utropt av The New York Times 
til å være blant de 100 viktigste personene i verden 
og høstet ære og berømmelse fra alt fra mektige 
internasjonale statsledere, tidligere og nåværende 
amerikanske presidenter, verdensberømte skue-
spillere og Europas kongelige høyheter, til Oslo 
Freedom Forum der hun i 2012 ble hyllet for sitt  
arbeid for å frigjøre sexslaver gjennom Somaly 
Mam Foundation og organisasjonen AFESIP (Agir 
Pour Les Femmes en Situation Précaire).  Penger, 
glitter og glamour fulgte Somaly Mam helt til News-
week sommeren 2014 publiserte en reportasje som 
avslørte henne som en gedigen bløffmaker. Det var 
journalisten Simon Marks som bestemte seg for å 
gå Somaly Mam nærmere i sømmene etter å ha 
kommet over oppslag i kambodsjanske medier som 
tydet på at det var noe som skurret. 

Det viste seg at Mam har vokst opp under ganske 
alminnelige kår. Naboene kunne fortelle at 
hun var en pen og lykkelig jente som gikk ut av  
videregående i 1987, giftet seg med en mann som 
het Pierre Legros og flyttet til Frankrike. Ekteparet 
returnerte til Kambodsja i 1994. Legros jobbet for 
Leger uten grenser med hiv og seksuelt overførbare 
infeksjonssykdommer, og dette førte ekteparet 
til landets prostitusjonsmarked. Dette resulterte i  
etableringen av organisasjonen AFESIP, som skulle 
hjelpe kvinner ut av prostitusjonen. Simon Marks 
beskriver to gode mediestrateger og ambisiøse  
forretningsfolk der Mams egen livshistorie  
suppleres med flere groteske historier om ofre for 
menneskehandel og sexslaveri, historier som ble 
servert som appetittvekkere for internasjonale  
donorer og hjelpeindustriens mange NGOer. Så  
viser det seg altså at om grusomhetene var 
regissert og instruert av Somaly Mam: En  
øyeskade, angivelig forårsaket av en bordelleier 
som forsøkte å stikke ut øyet på en kvinne, viste seg 
å være en ordinær skade på en pasient etter en øye-
operasjon på ett av landets sykehus for å fjerne en  
svulst. Kvinnene som ble ivaretatt av AFESIF var 
slett ikke alltid reddet fra sexslaveri; flere var  
plassert der av fattige foreldre som ikke hadde  
mulighet til å brødfø hele familien. 

Somaly Mam er avslørt som svindler, og både  
tidligere ektemann og verdensstjerner tar nå  
avstand fra henne. Mange må ha visst at Somaly 
Mams historier var blitt imøtegått i kambodsjanske 
medier, både av naboer og andre, men fram til 
Simon Marks begynte å undersøke, har de valgt å 
ikke forholde seg til virkeligheten. Det spesielle med 
historien er derfor ikke at noen ser en mulighet til 
å profittere på nød og elendighet for egen vinning 
eller at redningsindustrien også rommer svindlere. 
Det spesielle er den offerkonstruksjonen som er 

skapt i kjølvannet av den internasjonale kampen 
mot menneskehandel, offerets betydningsfulle 
posisjon i dette politiske feltet og de interesser de 
tjener.

For det er ikke bare Somaly Mam som har  
skapt menneskehandel-narrativer om sexslaveriets 
grusomheter. Kvinner i den migrasjonsrelaterte 
prostitusjonen har gjennom 15 år vært Nils  
Christies ideelle kriminalitetsoffer for transnasjonal 
organisert kriminalitet. Nærmere bestemt siden 
2000 da FN-konvensjonen mot transnasjonal  
organisert kriminalitet og dens to tilleggs-
protokoller reduserer global mobilitet til et 
kriminalitetsproblem som må bekjempes med 
strafferettslige virkemidler (se protokollen mot 
menneskehandel og protokollen mot menneske- 
smugling). I begge tilfeller handler det om å  
kriminalisere tilrettelegging for reise, grense- 
passeringer, mottak og opphold. Men mens ofre for 
menneskehandel er definert som kriminalitetsofre, 
er både smugler og den smuglede som kriminelle å 
regne, og offeret blir staten som får krenket  
utlendingsloven og innreisebestemmelser.  

Lilja 4-ever effekten  
I Norge benyttet justisminister Einar Dørum 
i sin tid Lucas Moodyssons film Lilja 4-ever i 
noe som ved første blikk framsto som en film-
anmeldelse, men som man ved nærmere lesing 
skjønte var skrevet med tanke på regjeringens 
kriminalpolitiske prioriteringer (Dagbladet 30. 
september 2002). Filmen tar utgangspunkt i en 
sann historie om en ung østeuropeisk kvinne 
som ble funnet druknet i et antatt selvmord. 
Filmfiguren Liljas skjebne består av mange 
av de samme elementene som Somaly Mam 
– bunnløs fattigdom, overlatt til seg selv av 
kyniske foreldre,  og lurt til å reise til Sverige av 
kjæresten som forteller hvordan de skal bygge 
opp et nytt og bedre liv som grønnsaksselgere. 
Lilja blir tvunget til å tilfredsstille Sveriges kåte 
og kyniske prostitusjonskunder av en enda mer 
kynisk og kriminell landsmann som tar alle 
pengene og lar henne gå for lut og kaldt vann 
innimellom slag og spark. Lilja ender sitt liv 
med å hoppe fra en bru.

Justisministeren hyllet regissøren og låten  
America av det tyske tungrockbandet Ram-
stein, gråt over Liljas skjebne og beskrev de 
tiltak justisdepartementet ville innføre for å 
hindre at Norge ble frihavn for organiserte 
kriminelle. Dørums tre søyler for å bekjempe 
organisert kriminalitet og redde ofre for  
menneskehandel – prevention, protection og 
prosecution, var et ekko av USAs Trafficking 
Victim Protection Act som har vært sentral i 
utformingen av det internasjonale arbeidet mot 
menneskehandel. I rapporten ført i pennen av 
Gunilla Ekberg «Final Report – Nordic Baltic 
Campaign against Trafficking in Women 2002», 
formidles det at filmen Lilja 4-ever ble brukt i 

en strategisk kampanje for å bevisstgjøre om 
ofrene for menneskehandel og deres skjebne.   

Myter og realiteter
I løpet av disse 15 årene har tabloidpressen 
skrevet spaltekilometer med fortellinger om 
individuelle ofre og kyniske bakmenn, helter  
og heltinner som vier sitt liv til kamp mot  
menneskehandel, og om millioner av uskyldige  
kvinner lokkes og lures til migrasjon, tvinges ut 
i prostitusjon der alt fra voldtekt til voodoo  
brukes som tvangsmidler. Det slås fast at menn-
eskehandel til prostitusjon er den tredje største 
inntekt til organisert kriminelle og bare overgått 
av dop- og våpenhandel. Mens man tidlig på 
2000-tallet stadig referte til tallet 500 000 (se 
IOM 2000), hevdes det i dag å være 27 millioner
kvinner og barn som utnyttes som sexslaver. 
Hverken tallfeting av påstått profitt eller omfang 
av ofre har vært belagt med empirisk basert 
kunnskap. Det faktum at omfanget av registrerte 
mulige ofre for menneskehandel ikke danner 
grunnlag for å hevde at det er milliardbuisness 
med millioner av ofre, er det heller ingen som  
skriver om. I Eurostate «Trafficking in Human» 
rapport fra 2013 vises det til at i 2010 var om- 
fanget av indentifiserte og mulige ofre for 
menneskehandel i EUs medlemsland 9528, av 
disse var identifiserte ofre 5535. Koorderings- 
enheten for ofre for menneskehandel (KOM) 
oppgir i rapporten fra 2013 at det mellom 
2007 og 2013 er registrert 300 mulige ofre 
for menneskehandel hvorav 201 er utnyttet til 
prostitusjonsformål. Ifølge KOM er tallene 
belagt med stor usikkerhet fordi et antatt offer 
kan være innrapportert fra flere insatser, og ikke 
alle innrapporterte ofre anerkjenner seg som 
offer.  

Offerretorikkens tilsløringer  
I dag er historieforskere enig om at «hvit 
slavehandel» i sin tid først og fremst var en 
mediehype og myte som sammenfalt med andre 
samfunnsmessige endringer og hendelser som 
global migrasjon, kjønnspolitiske endringer og 
sist men ikke minst, datidens kamp mot 
prostitusjon. Unge voksne kvinner migrerte 
innenlands fra rurale til urbane områder og 
over grensene til andre land og kontinenter, og 
for mange ble prostitusjon en mulig inntekts- 
kilde, noe som igjen bidro til vekst i prostitusjons- 
markedet. Begrepet «hvit slavehandel» ble et 
middel for å regulere kvinners seksualitet 
under dekke av å beskytte dem så vel som et 
politisk virkemiddel for andre politiske og 
ideologiske agendaer, skriver Jo Doezema i 
artikkelen «Loose Women or Lost Women». 
Menneskehandel er konstruert rundt de 
samme narrativene – uskyldige kvinner tvunget  
til prostitusjon av kyniske bakmenn, og har 
både nasjonalt og internasjonalt først og fremst 
ført til endringer i den politiske tilnærmingen 
til prostitusjon. Det lave antallet ofre for  

>
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menneskehandel betyr derfor ikke at ikke 
mange migranter opplever grov utnyttelse 
både i og utenfor prostitusjon. Problemet er at 
i praksis passer ikke kvinnelige sexarbeidere 
inn i offerdefinisjonen den globale menneske-
handeldiskursen operer med. Somaly Mams 
kambodsjanske sexarbeidere opplevde brutale  
politiraid som ikke fortelles når rednings-
industriens aktører promoterer sitt virke. Det 
gjelder ikke bare for fattige land i sør, og som 
professor May-Len Skilbrei peker på i artikkelen 
«Mellom barken og veden: Transnasjonal 
prostitusjon i brytningen mellom kriminalitets- 
bekjempelse og innvandringskontroll», er sex-
arbeidende kvinner generelt og kvinnelige 
migranter i sexarbeid spesielt, den mest for-
fulgte gruppen i Norge i dag: Kvinnene er utsatt 
for massiv politi- og grensekontroll, nektes 
innreise, opplever deportasjon, kastes ut av 
leiligheter, jages fra gatene og bøtelegges for 
ordensforstyrrelser.    

Vår tids Bell-er markedsfører sitt arbeid som 
de godes kamp mot de onde, men feltet de  
profitterer på ligner mer på en slagmark der 
krigen mot sexarbeidere i stadig større grad 
antar samme form som krigen mot narkotika,  
også denne gangen med USA som internasjonal 
feltfører. Av hensyn til sexarbeidere som 
opplever forfølgelse og straff og migranter 
som ikke får den hjelpen alle tilsynelatende  
er opptatt med å gi dem, er det på tide at  
realitetene tas inn i den offentlige debatten.  
Postulatet om de verdige versus uverdig 
ofrene for såkalt menneskehandel og  
menneskesmugling, må bort, og den globale 
menneskehandeldiskursen må håndteres for 
det den er; det handler om kriminalitets- 
bekjempelse og innvandringskontroll.  
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Hittil har biologisk kjønn definert juridisk kjønn, men 
den 10. april 2015 overleverte en ekspertgruppe utrednin-
gen «Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn» til Helse- og 
omsorgsdepartmentet, som åpner for fritt valg av juridisk 
kjønn, skriver transaktivsten Luca Dalen Espseth.  

Da du ble født fikk du tildelt et juridisk kjønn. Tilstede- 
værelse av penis gir deg kjønnet «mann», mens fraværet av 
penis gir deg kjønnet «kvinne».

Ikke alle mennesker fødes med kropper som følger kriteriene  
for kategoriene «kvinne» og «mann». Kropper kommer ikke 
kun i to utgaver, kropper kommer i et mangfold av utgaver. 
Dette mangfoldet prøver vi som samfunn å kvitte oss med, vi  
tildeler alle nyfødte et juridisk kjønn, og ofte foretar vi medisinske 
unødvendige intervensjoner på barns kropper for at de skal 
«passe bedre» i våre kategorier. Dette kan for eksempel være 
å gjør en klitoris kortere eller å konstruere en vagina. Hvordan 
dette forsvares med tanke på lovgivning om kjønnslemlestelse 
og kroppslig autonomi, aner jeg ikke. Mennesker som har disse 
flotte, uvanlige kroppene kan kalles intersex (oversatt til norsk 
blir det interkjønn).

Så er det en del mennesker som vokser opp og opplever 
seg selv som et annet kjønn enn det de ble tildelt etter fødsel. 
Disse menneskene kaller vi transpersoner. Jeg er en av disse. 
Transpersoner kommer i mange utgaver og varianter, noen 
har identitet som kvinne, noen som mann og noen som noe 
helt annet. Noen har behov for å justere kroppen sin for å 
leve gode liv, andre trenger bare friheten til å få kle seg som 
de vil. Det viktigste å vite er at behov for kjønnsbekreftende 
behandling ikke er gitt av identiteten. Man kan altså ha en 
identitet som mann (juridisk kjønn kvinne), uten å trenge all 
den kjønnsbekreftende behandling som finnes.

I Norge eksisterer det en forvaltningspraksis som gjør at 
mennesker kun får tilgang til å endre juridisk kjønn om de 
har fjernet eggstokker/testikler. For i det hele tatt å få tilgang 
til dette kastrasjonsinngrepet må man gjennom en lengere  
psykologisk utredning, diagnostiseres med den mentale lidelsen 
F64.0 transseksualisme samt gå på hormonbehandling. 
Av de som ønsker seg en eller annen form for kjønns- 
bekreftende behandling, er det et lite mindretall som faktisk 
får den helsehjelpen de burde ha rett på. Anniken Sørlie  
skrev i 2014 artikkelen temaet juridisk kjønn basert på 
sin masteroppgave ved Institutt for offentlig rett: «Tvungen  
identitet – en vurdering av norsk forvaltningspraksis’ krav 
om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn».

Sørlie er ikke alene om å påpeke det opplagt problematiske 
og urimelige ved et slikt krav for å kunne endre juridisk kjønn. 
Du kan ikke eksistere som borger av staten Norge uten et 
personnummer og dermed et juridisk kjønn. Når man har et 
juridisk kjønn som ikke stemmer med hverken identiteten din 
eller utseende ditt, byr det på mange praktiske problemer i  
tillegg til en følelse av å ikke få sin identitet anerkjent.

Identitetspapirer funker ikke som de skal om du har mørk 
stemme, skjegg og viker, mens det står dame i alle dine papirer.  
Alle instanser som har tilgang på personnummer og alle 
steder der man må legitimere seg, får dermed tilgang på 
meget intim informasjon om menneskers kropp, medisinske 
historie og identitet. Dette er ikke bare stressende og  
ydmykende for de det gjelder, det er også potensielt farlig. 
Ikke alle mennesker respekterer transpersoner, og det finnes 
mange eksempler på at folk blir utsatt for vold på grunn at 

sitt kjønnsuttrykk eller sin kjønnsidentitet. Det kan jo for  
ordens skyld nevnes at det å utøve vold mot noen på grunn 
av deres kjønnsuttrykk ikke er straffeskjerpende i Norge. I 
samme slengen er det verdt å merke seg at vi heller ikke 
hadde diskrimineringsvern før 01.01.2014. Det betyr at vi i 
mange tilfeller har fått sparken for å leve ut vår identitet uten 
at dette har fått noen konsekvenser for arbeidsgiver.

Heldigvis skjer det noen endringer på feltet. Det ble i 
2013 nedsatt en ekspertgruppe som fikk i oppgave å utrede 
kriteriene for å endre juridisk kjønn og oppbyggingen av 
helsetilbudet til transpersoner. Rapporten Rett til rett kjønn 
– helse til alle kjønn ble lansert 10. april til statsråd Bent 
Høie. I rapporten brukes ordet kjønnsinkongruens for å  
beskrive mennesker som opplever at deres kjønn (mentalt 
og kroppslig) ikke samsvarer med det kjønnet de fikk tildelt 
etter fødsel. Videre brukes ordet kjønnsdysfori brukes for å 
beskrive mennesker som opplever smerte, ubehag og helse- 
plager som følger av dette manglende samsvaret mellom 
kropp og identitet.

Gruppa anbefaler å la en egenerklæring om manglende  
samsvar mellom kjønnsidentitet og juridisk kjønn være vilkår 
for å få dette endret. I dag er vilkåret for å endre juridisk kjønn 
fjerning av testikler eller eggstokker og livmor, etter omfattende 
psykiatrisk og somatisk utredning samt hormonbehandling.  
Ekspertgruppa konkluderer entydig med at kravet om kastrasjon 
og psykiatrisk diagnose for å kunne endre juridisk kjønn er 
urimelig. Gruppa mener også at langt flere enn de som i dag 
får tilbud om helsehjelp skal få dette. I tillegg anbefales det å 
lage nasjonale veiledere som skal sikre at gruppa blir ivaretatt 
på en god og faglig måte, forankret i alle deler av helsevesenet.

I 28 år har jeg måttet leve med feil juridisk kjønn. Jeg får 
ikke ut medisinene mine på apoteket, de fleste land i verden 
jeg ikke tør reise til, jeg er alltid nervøs og stresset når jeg 
må vise legitimasjon, jeg er redd når jeg møter opp på jobb-
intervjuer, jeg blir lei meg hver gang et datasystem tvinger 
meg til å krysse av for «kvinne» som kjønn. Jeg er ikke dame! 
Jeg nekter å la meg kastrere, og jeg nekter å ha «kvinne» som 
juridisk kjønn.

Bruker- og interesseorganisasjoner har jobbet hardt de 
siste ti årene for å bedre situasjonen for transpersoner og 
andre som bryter med samfunnets normer for kjønn. Saker 
som angår transpersoner har fått mye medieoppmerksomhet 
de senere årene, og bevisstheten rundt tematikken har økt 
drastisk hos politikere og folk flest. Det er ingen politikere i 
Norge som har forsvart kastreringskravet, og etter at ekspert-
gruppen ble nedsatt, har myndighetene sagt at de venter på 
rapporten før du vil gjøre noen drastiske endringer på feltet. 
Da rapporten ble overlevert til helseminister Bent Høie den 
10. april i år, lovet han at det skal komme et lovforslag som 
skal ut på høring før sommeren 2015, og i juni ble forslaget 
sendt ut med høringsfrist i november.

Jeg håper inderlig at alle mennesker skal få rett til å velge 
sitt juridiske kjønn selv, uten inngripen fra myndigheter eller 
helsepersonell. Mennesker som desperat trenger helsehjelp, 
bør få dette på en rask og faglig forsvarlig måte i fremtiden. 
Personlig synes jeg også at staten Norge burde komme med 
en unnskyldning for den uverdige behandlingen trans- 
personer har fått.

 Innlegget var først publisert i Kritisk Juss, 10. juni 2015.

Identitet som menneskerett
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En dansk undersøkelse viser at  
kvinner som jobber i klinikkprostitusjon 
har bedre mental helse enn kvinner i 
befolkningen for øvrig. Undersøkelsen 
bygger på en spørreundersøkelse 
med 88 kvinner i alderen 20 til 49 år, 
alle etnisk dansk.  Spørreskjemaet ble 
delt ut til ni av de største sexklinikkene 
og bordellene i København og samlet 
inn i mai og juni 2010. 88 av i alt 224 
kvinner som var blitt spurt. Svarene i 
undersøkelsen ble sammenlignet med 
data fra andre helseundersøkelser 
blant kvinner i alderen 20 til 49 år, og 
viser altså at danske kvinnelige sex-
arbeidere som jobber på sexklinikker 
har bedre mental helse enn danske 
kvinner for øvrig. 

Førstnevnte gruppe melder om mindre 
stress, mindre bruk av reseptbelagte 
beroligende og smertestillende 
medikamenter, færre plager som 
migrene og muskelsmerter, mindre 

overvekt og bedre psykososialt 
arbeidsmiljø enn for kvinner forøvrig.

På den andre siden oppgir kvinnene 
i undersøkelsen at de drikker og røyker 
mer enn danske kvinner for øvrig. De 
har også inntatt mer illegale stoffer 
enn gjennomsnittet. Undersøkelsen 
er gjennomført av Statens Institut for 
Folkesundhed på Syddansk Universitet, 
og professor og forskningsleder Knud 
Juel mener at selv om man selvfølgelig 
vil finne individuelle variasjoner, kan 
resultatet fra undersøkelsen brukes til 
å si noe generelt om helsetilstanden 
til kvinnene som jobber på sex- 
klinikkene og bordellene. Blant annet 
at de på en rekke områder skiller seg 
positivt ut fra andre danske kvinner, 
men også at de oppgir å ha mindre 
sunn livsstil med hensyn til alkohol, 
sigaretter og dop. Undersøkelsen 
har ikke blitt godt mottatt av alle 
politikere, og blant annet Rasmus 
Horn Langhoff, likestillingsordfører 

for Socialdemokraterne, raser og 
kaller undersøkelsen et useriøst 
makkverk. Ifølge Langhoff bygger 
ikke undersøkelsen på fakta fordi 
den bare har spurt sexarbeidere, og 
han mener forskerne ikke har hatt 
kontroll over hvem som har besvart 
spørsmålene all den tid den fordret 
anonymitet. Langhoff hevder at 
undersøkelsen ikke er uavhengig og 
at den gjenspeiler sexindustriens 
egne interesser og bidrar til å 
avspore prostitusjonsdebatten. 
Det er pinlig at en statlig instans 
står bak undersøkelsen, sier han. 
Professor Juel viser til at denne typen 
spørreundersøkelse hvor man sender 
ut eller leverer spørreskjemaer alltid 
medfører metodisk usikkerhet, men 
avviser at resultatet er ubrukelig. 
Tvert imot betyr svarprosent på 39 i 
et felt der det er vanskelig å få folk i 
tale, at man sitter igjen med et solid 
resultat, sier Juel. 
www. politiken.dk [14.januar 2014]

H   R
PÅ JORD

Bedre mental helse 

DANMARK
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På New Zealand finner man verdens 
mest fornøyde sexarbeidere, skriver 
New York Post, og forklarer det 
med landets særegne lovgivning. 
I 2007 avkriminaliserte som kjent 
New Zealand prostitusjon og flyttet 
reguleringen helt ut av straffeloven 
og inn i særlovgivningen The Prosti-
tution Act, der utgangspunktet for 
lovverket er sexarbeideres helse og 
rettigheter. Loven gjør det lovlig for 
sexarbeidere å jobbe hjemmefra, på 
gaten, i arbeidsfellesskap og på nett. 
De kan også ha ansatte som kan ta 
seg av virksomhetens praktiske sider 
som å kjøre til og fra kunder, holde 
bordellet ryddig og gjøre resepsjonist-
oppgaver. Sexarbeidere på bordeller 
jobber under ordnede forhold, med 
arbeidskontrakter som regulerer 
lønn, arbeidstid, rettigheter og plikter. 
Og de har et forhold til politiet de 
fleste sexarbeidere bare kan drømme 
om, skriver avisen. Ifølge Catherine 
Healey, en nasjonal talsperson for 
bransjen, har sexarbeidere takket 
være lovgivningen fått full kontroll 
over egen virksomhet. Er det kunder 
som nekter å betale for seg tilkalles 
politiet som tar kunden med til 
nærmeste minibank og sørger for at 
sexarbeideren får pengene. Healey 
peker på at siden lovverket tillater 
ulike arenaer for sexarbeid har man 
unngått at noen har fått monopol 
på bordelldrift som man ser i enkelte 
land der prostitusjon er legalisert, 
og dette bidrar også til å forebygge 
utnytting fra tredjepart. Det gjør det 
lettere å anmelde utnyttelse eller 
andre forhold, forteller Healey, og 
sier at hun kan ikke huske sist at hun 
traff på noen som vegret seg for å ta 
kontakt med politiet. Politiet setter 
også pris på samarbeidet sier Healey: 
For et tiår siden var det tre drap i 
Christchurch og politiet sa at takket 
være samarbeid med sexarbeidere 
var de i stand til å løse saken og finne 
drapsmannen. 
www.nypost.com [25.mai 2015]

Med parolene «Ikke redd oss, redd 
våre vinduer», røde paraplyer og 
masker demonstrerte flere hundre 
nederlandske sexarbeidere mot lokale 
myndigheters stenging av vindus- 
bordeller i Amsterdam. I forbindelse 
med rehabilitering av gatene som 
utgjør Amsterdams Red Light distrikt 
har over hundre av de 500 vinduene 
og bordellene blir fjernet og stengt. 
Sexarbeiderne mener det gjør  
arbeidssituasjonen deres uholdbar og 
tvinger dem til å jobbe i mindre sikre 
omgivelser. De peker videre på at sex-
arbeid er legalt i Nederland og krever 
at politikerne tar dem på alvor og lar 
dem jobbe under ordnede arbeids-
forhold. Demonstrasjonen endte på 
byens Rådhus der en underskriftsliste 
mot stenging ble overlevert til  
ordføreren. Det er ca. 7000 sex- 
arbeidere i Amsterdam. Mange av 
dem tilhører migrantgrupper, spesielt 
fra land i Øst-Europa. 
www.dw.com [4.april 2015]

I en pressemelding fra kanadiske 
sexarbeideres støtteorganisasjoner i 
forbindelse med politiraid mot asiatiske 
kvinner, uttrykkes det bekymring for 
at spesielt sexarbeidermiljøer med 
kvinnelige migranter er utsatt for 
tvangstiltak fra politiets side. Ifølge 
pressemeldingen illustrerer politi-
raidene at lovhåndhevelsen både er 
rasistisk og diskriminerende. Sex-
arbeiderorganisasjonene etterlyser 
informasjon om hva som skjedde med 
kvinnene i etterkant av raidet. Ifølge 
politiet har de sprengt en organisert 
virksomhet der bortimot 500  
kvinner var ofre for menneskehandel 
og seksuell utnyttelse. I presse- 
meldingen vises det til at organisasjo-
nene har kontaktet politiet for å sikre 
at kvinnene fikk juridisk hjelp, tolk og 
annen nødvendig oppfølging.  
Organisasjonene ønsket i tillegg  
informasjon om hvor mange som fort-
satt var i landet, hvem som er 
deportert eller eventuelt har reist 
frivillig. De kanadiske sexarbeider- 
organisasjonene peker på at kvinne 
lige migranter som mangler arbeids- 
og oppholdstillatelse er spesielt utsatt 
både for politiraid og utnyttelse i 
sexindustrien. Samtidig pekes det på 
at kriminalisering av prostitusjon og 
migrasjon tvinger kvinnelige  
migranter inn i utnyttende arbeids-
forhold både i og utenfor prostitusjon. 
Sexarbeiderorganisasjonene  
anbefaler andre metoder enn politi-
raid for å hjelpe kvinnelige migranter 
som er ofre for utnyttelse, blant 
annet styrke rettigheter og jobbe for 
å forbedre arbeidsforholdene disse 
kvinnene jobber under. 
www.safersexwork.ca [13.mai 2015]

Lykkelige sexarbeidere

Politiraid

CANADA

Protest mot stenging av  
vindusbordellene

NEDERLAND

NEW ZEALAND
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Nicaraguanske sexarbeidere har tatt 
skrittet ut av bakgatene og entret 
den politiske scenen. Sex Workers 
Network som har jobbet i det stille 
de siste 15 årene med å organisere 
sexarbeiderne, sitter nå i flere  
offentlige helseutvalg og tas med som 
ekspertråd i juridiske og helserelaterte 
spørsmål som angår sexarbeidere og 
i politikkutformingen av prostitusjons-
feltet. Sexarbeiderne har fått sin egen 
saksbehandler på ombudsmannens 
kontor og har selv gjennomgått 
juridisk opplæring som meklere. Nå 
jobber sexarbeidernettverket med 
politisk trening av sexarbeidere fram 
til valget i 2016 slik at de kan fremme 
og forsvare egne valgkampsaker. Så  
langt har Nicaragua som eneste land i 
verden produsert en handlingsplan og 
lovgivning mot menneskehandel som  
ikke trekker noen forbindelse mellom 
sexarbeid og denne formen for  
utnyttelse. I politiet har man opprettet 
en egen stilling som har ansvar for å 
implementere nasjonale retningslinjer 
for å ivareta sexarbeideres rettigheter 
og sikkerhet. Over 2000 sexarbeidere 
er aktiv i Sex Workers Network som i 
tillegg til å jobbe for rettigheter også 
driver med hiv-forebyggende arbeid 
i prostitusjonsmiljøene, nettverkets 
deltakere sitter i de nasjonale hiv- og 
aidsorganer. Nettverket publiserte i 
2014 en bok med tittelen Hverken hore 

eller prostituert, vi er sexarbeidere,  
og 2. juni i år markerte nettverket Den 
internasjonale sexarbeider-dagen, 
som er til minne om de franske 
sexarbeiderne som okkuperte en kirke 
i Lyon 2. juni 1975.
– Men alt er ikke bare glamour sier 
María Elena Dávila, nettverks- 
organisasjonens nasjonale koordinator. 
 – Profesjonene er fortsatt forbundet 
med stigma, og sexarbeidere opp-
lever mange overgrep fra offentlige 
instanser. Dávila viser til at mødre 
som jobber som sexarbeidere risikerer 
omsorgsfratakelse, og hun peker 
på at det er viktig at sexarbeiderne 
får tilgang til skole og utdanning. 
Sex Wokers Network representerer 
Nicaragua i den latinamerikanske og 
karibiske sexarbeidernettverket med 
organisasjoner fra Argentina, Belize, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Den dominikanske republikk,  
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexico, Panama, Paraguay og Peru.
http://www.globalissues.org [13.juni 
2015]

Den sveitsiske regjeringen sier den 
ikke vil kriminalisere prostitusjon eller 
kjøp av seksuelle tjenester. Avgjørel-
sen ble tatt på bakgrunn av en 140 
siders rapport bestilt av regjeringen 
etter flere runder med prostitusjons-
debatter. Prostitusjon har vært lovlig 
og regulert i Sveits siden 1942, men en 
rekke byer forbyr gateprostitusjon. 
Spørsmålet regjeringen nå sto overfor 
var om landet skulle adoptere den 
svenske modellen eller forby både 
kjøp og salg. Regjeringen peker på 
at erfaringer fra både Sverige og 
USA viser at forbud fører til mer 
kriminalisering av selgersiden og at 
prostitusjonen går under jorden, og 
mener at det er bedre å satse på å 
bedre helsetilbudet og styrke  
rettigheter for sexarbeidere. Samtidig 
vil regjeringen slå hardere ned på 
utnyttelse av sexarbeidere og styrke 
arbeidet for å bekjempe menneske-
handel.  
http://www.swissinfo.ch [5.juni 2015]

NICARAGUA

Sexarbeidere med innflytelse

SVEITS

Nei til kriminalisering
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Sexarbeidere i Barcelona, Catalonia, 
har etablert en lobbygruppe som 
i tillegg til sexarbeidere består av 
advokater og andre støttespillere. 
Sexarbeiderne er den mest  
stigmatiserte og kriminaliserte gruppen 
kvinner i samfunnet, men nå er det  
slutt på at andre skal tale på vegne  
av oss, sa rettighetsaktivist Montse  
Neira under lanseringen av 
lobbygruppen. Prostitusjon er ikke  
forbudt i Spania, men heller ikke 
regulert, og dermed åpen for vilkårlige 
lokale tiltak som forbudet mot gate- 
prostitusjon i Barcelona i 2012. Den 
gang ble sexarbeiderne presset fra 
bynære områder til å jobbe i utsatte 
områder som på motorveiene rundt 
byen. Initiativet til å etablere lobby- 
gruppen kom etter at lokale myndig-
heter kastet ut over 30 sexarbeidere 
fra en bygård hvor de hadde bodd og 
jobbet i 13 år. Bygården ble siden kjøpt 
opp av Barcelonas byråd. – Volden 
vi utsettes for er ikke fra kunder, 
men fra offentlige etater som styrer 
etter moralistiske prinsipper, sier en 
av gruppens medlemmer, Paula Vip. 
Lobbygruppen jobber for å få et skille 
mellom sexarbeid og menneskehandel, 
og mener at sammensmeltingen fører 
til at myndighetene ikke er i stand til 
å ivareta noen av gruppene. Det vises 
også til en domsavsigelse i februar der 
tre sexarbeidere som jobbet på bordell 
ble tilkjent retten til helsetjenester og 
sosiale ytelser fra arbeidsgiver. – Jeg 
er ikke tvunget til prostitusjon, sier 
Vip, – jeg er fri og har rettigheter, og 
dem vil jeg kjempe for.  Kampen for 
arbeidsrettigheter og opphevelse av 
forbudet mot gateprostitusjon fra 2012 
står på programmet. 
http://www.theguardian.com [3.april 
2015]

Den engelske sexarbeiderorgani-
sasjonen The English Collective of 
Prostitutes mobiliserte til kamp mot 
kriminalisering av sexkjøp i England  
og vant. Labour- og parlaments- 
medlemmet Fiona Mactaggart  
lanserte forslaget om å kriminalisere  
kjøpere av seksuelle tjenester og  
regulere prostitusjon under anti- 
trafficking-lovgivningen. Forslaget fikk  
bred tverrpolitisk støtte, men tapte i  
den endelige avstemningen. I forkant  
av behandlingen i parlamentet 
mobiliserte sexarbeider- 
organisasjonene hundrevis av  
enkeltpersoner og organisasjoner fra 
kvinnegrupper til kirkegrupper, 
fagforeningsfolk, akademikere,  
advokater og antirasister mot lov- 
forslaget. Engelske LHBT-organisasjoner 
 ba politikerne om å gå imot denne 
"siste rest av viktoriansk moralisme", 
fremmet av radikalfeminister i allianse 
med evangeliske kristne som er imot 
homofilt ekteskap, sex utenfor 
ekteskap og abort. Sexarbeider-
organisasjonene pekte på hvilke 
omkostninger forbud vil ha for sex-
arbeidere som i stor grad er mødre 
som jobber for å fø sine barn. Vil man 
forebygge rekruttering til prostitusjon, 
må man gjøre noe med fattigdommen 

og arbeidsledigheten i landet, 
argumenterte de. John McDonnell,  
parlamentsmedlem for Labour, sa 
at om lovens formål var å beskytte 
og ikke å undertrykke sexarbeidere, 
måtte man lytte til sexarbeidernes 
innsigelser mot lovforslag om å forby 
kjøp av seksuelle tjenester.   
http://www.theguardian.com [06.novem-
ber 2014] 

ENGLAND

Viktoriansk moralisme

Lobbyvirksomhet

SPANIA
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Albertine har invitert magasinets medarbeider, sexarbeideraktivist og kommende forfatter, 
Andrés Lekanger, til å være spaltens gjest. Det er en tøff og pågående unge mann som til 
tross for sine 28 år ikke går avveien for å fronte etablerte tabuer enten det gjelder homo- 
politikk, hivpolitikk eller prostitusjonspolitikk. Myndiggjøring og kontroll over eget liv er 
stikkord i hans engasjement og i 2009 fikk han Plussprisen, en utmerkelse fra HivNorge til 
personer som har gjort seg særlig gjeldende i hivarbeidet: Han har ikke bare gitt hivpositive 
et ansikt står det i begrunnelsen, men han utfordrer også vedtatte sannheter i den offentlige 
debatten om å leve med hiv. Han har også gjort et betydelig arbeid for PION når det gjelder 
å sette skeive sexarbeidere på dagsorden som blant annet har resultert i et godt samarbeid 
med LLH. 

B U Y, 
B U Y 
LoVE

Andrés Lekanger
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Hva assosierer du med begrepet 
prostitusjon?
Jeg assosierer det med aktivister og 
kommentatorers maktkamp for å vinne 
frem med sine definisjoner. Samtidig  
som jeg forbinder begrepet med et 
mangfold av identiteter. Ikke alle som 
selger sex ser på seg selv som sex-
arbeidere eller prostituerte, fordi de 
ikke kjenner seg igjen i bildet som males 
frem når de hører ordet. I Argentina 
traff jeg en gang en transperson, født 
som mann, men som selger sex som 
kvinne. Hun sa: ”Ikke kall meg prostituert 
eller sexarbeider, kall meg for hore. Det 
er det jeg er.” Andre igjen er tvunget, 
og hater begrepene.  
Det som er synd, er at samfunnet ikke 
ser ut til å ha plass til alle de ulike 
stemmene.

Hva med «horekunde»?
Hersketeknikk og stigmatisering.  
Begrepet gjør at han eller hun som 
kjøper sex ikke er legitime deltagere i 
debatten. Det er synd, for all den tid 
denne gruppen presses ut av debatten, 
går vi glipp av viktig kunnskap om en 
viktig del av sexmarkedet. Det som er 
rart, er at prostitusjonsmotstanderne 
som bruker ordet, ikke ser ut til å ha 
problemer med at det stigmatiserer 
selgersiden, som jo er dem de som 
regel ønsker å hjelpe.

Er det tabu for menn å snakke om 
kjøp av seksuelle tjenester?
Jeg vet om både heterofile og homofile 
menn som snakker om at de har 
erfaringer med å kjøpe sex. Heterofile 
menn virker mer opptatt av å skryte om 
det, mens homofile menn bare sier de 
har gjort det. Litt sånn naturlig.  
Samtidig tror jeg heterofile menn 
risikerer større fordømmelse fra 
omgivelsene enn homofile. Det 
avhenger av hvilket miljø du vanker i.

Er det tabu for menn å snakke om 
salg av seksuelle tjenester?
Streite menn kan idolisere gigoloen 
som selger sex til kvinner for penger og 
nytelse. De afrikanske migrantene uten 
opphold rundt Akerselva er jo særlig 
kjent for å selge hasj, men noen selger 
også sex til norske kvinner. De tror 
jeg kan oppleve det som at de bryter 
kjønnsrollene siden de blir avhengige 
av kvinnene.

Det som er synd er at kjønnsmakt-
analysen får dominere debatten, slik at 
vi lettere forstår kjøp og salg av sex som 
at det er heterofile menn som kjøper 
sex av heterofile kvinner. Det betyr ikke 
at feminister har ”kuppet” debatten, 
men at det er altfor få som kjemper for 
mennenes interesser og vil fokusere på 
temaet menn som selger sex.

Har kjøp av sex en funksjon utover 
det rent seksuelle?
I tillegg til en utløsning og alle de 
fysiske og psykiske godene det gir, kan 
man få bekreftelse og nærhet. Det er 
for enkelt å tenke at alt kjøp av sex 
handler om å ”tømme seg”. 

Bør tilgang på sex være en mennes-
kerett?
Ja og nei. Ingen skal tvinges til å selge 
sex. 

Vil forbudet mot kjøp av sex bidra til 
å bekjempe prostitusjon?
I hvert fall den synlige delen. Markedet 
omorganiseres for å komme unna det 
offentliges blikk. Men det er ikke om-
fanget av prostitusjon, men kunnskapen 
om den som reduseres ved forbud.

Tror du at en profesjonell sexselger 
kan ha det sjelelig bra med seg selv?
Jeg tror det som bestemmer om  
mennesker har det bra med seg selv, er 
hvorvidt vi opplever å ha kontroll over 
livet vårt. Selger du sex fordi du har et 

forsørgeransvar du ikke slipper unna, 
eller du er tvunget av andre eller av 
gjeld, kan du oppleve det som et onde. 
Er du motivert for forsørgeransvaret, 
har et mål med sexsalget og ikke lar 
noen presse dine grenser, ja, da tror 
jeg du kan ha det greit. Om samfunnet 
forbyr eller ser ned på det at du 
selger sex, får du mindre kontroll over 
situasjonen. Det blir mye arbeid for å 
holde på hemmeligheter og mye arbeid 
for å være skjult. Kanskje du også blir 
avhengig av andre som utnytter deg for 
å kunne holde deg skjult.

Alternativer til kriminalisering av 
prostitusjon?
Vi kan arbeide for å oppheve gjeld som 
Vesten krever av andre land. På grunn 
av EU og det internasjonale penge-
fondets krav til Hellas om sparepolitikk, 
har arbeidsledigheten økt, og med den 
prostitusjonen. Når fattige land skal 
nedbetale gjeld, får folk sparken. Da 
ender noen av dem opp i migrasjon, 
i flyktningstrømmen Vesten har skapt 
gjennom å delta i utenomrettslige 
kriger. I stede for å stenge grensene 
kunne vi tatt vårt ansvar og gitt flere 
tilgang til riket og til arbeidsmarkedet. 
Dermed ville færre blitt avhengig av en 
utnyttende tredjepart som tjener på å 
hjelpe folk over stengte grenser.

Utbygging av skadereduserende tiltak 
på rusfeltet, med innføring av heroin- 
assistert behandling ville også kunne 
hjulpet flere menn, kvinner og trans-
personer ut av rusmisbruk, noe som 
igjen ville gjort dem mindre avhengig av 
blant annet å selge sex for å få penger.

Så kan vi selvsagt avkriminalisere eller 
legalisere. De som selger sex fortjener 
innflytelse og medvirkning i politikken 
som angår dem, et politi som beskytter 
dem i stedet for å kaste dem på gata, 
og selvsagt rettigheter.

Andrés Lekanger
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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.

ÅPENT ALLE DAGER FRA KL. 22.00 – 10.00 .

KONTAKT

Telefon: 23 19 60 00 
e-post:natthjemmet@skbo.no

NATTHJEMMET

Vår Serviceerklæring:
Natthjemmet er: Et akutt/krise overnattingstilbud 

til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. 

MÅLSETNING: KONTROLL OVER EGET LIV 
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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 
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i
Ønsker du kontakt med pion,  

ring: +47 90 06 35 58 / +47 41 75 89 43  

eller kontakt oss på mail:  

pion@pion-norge.no/Jurist@pion-norge.no iiHos oss får du også helseinformasjon / Kondomer og Glid / 

Juridisk rådgivning og hjelp / Gratis albertine
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