Interviewguide for
sexarbejdere

Der er rigtig mange, som gerne vil i kontakt med sexarbejdere. Det oplever vi I SIO særligt
meget fordi vi modtager mange forespørgsler på om vi kan videreformidle kontakten. Det vil
vi gerne, men det kan vi slet ikke magte.
SIO har lavet en lille guide omkring det at være interview-"offer" - baseret på vores egne
erfaringer.
Det er vores håb at guiden vil give dig mod på at tale med alle de her mennesker. Du kan
bevare din anonymitet og samtidig være med til at præge det der bliver skrevet om os.
SIO vil stadigvæk tage sig af alle spørgsmål der handler om den politiske linje og du kan altid
bare henvise videre til os ved spørgsmål om lovgivning mod sexarbejdere, men de
personlige historier kan alle sexarbejdere fortælle.
Vi vil gerne oprette et kartotek med e-mail adresser eller telefon nr. på de sexarbejdere,
som ikke har noget imod at give interview - enten over e-mail, telefon eller face to face.
Send en adressen til kontakt@s-i-o.dk - det kan være en adresse du har oprettet
udelukkende til formålet, men selvfølgelig skal det være en adresse du også tjekker ind i
mellem.
Eller send et telefon nr. hvis du ikke bruger nettet og ikke har noget imod at blive ringet op
SIO vil så videresende forespørgsler til din e-mail adressen eller sms til dit mobil nr. og selv
om du melder dig til ordningen er du selvfølgelig ikke forpligtet til at deltage i interview hvis
du ikke har tid eller lyst. I det tilfælde lader du bare være med at svare og så har ingen andre
fået din adresse eller telefon nr.

Opsøgende social arbejdere
De er som regel fra Kompetencecenter prostitution (KCP).
http://www.servicestyrelsen.dk/udsatte/prostitution-1
De hører ind under Servicestyrelsen og deres opgave er at "udmønte den statslige indsats
og handleplanerne på prostitutionsområdet"
Den statslige handleplan hedder "et andet liv"
http://www.servicestyrelsen.dk/filer/udsatte/prostitution/9253.pdf Formålet med besøget
fra KCP er altså at få dig ud af sexarbejdet. Men de kan godt hjælpe dig med andre
problemer, f. eks yder de vejledning omkring sikker sex, kondombrist, underlivssmerter og
lignende
De kan også henvise dig til gratis psykologhjælp - godt nok er det et tilbud der har til formål
at "... bearbejdet de psykiske forhold, som er årsagen, til at de (sexarbejdere) er og forbliver
i prostitution."
Men du kan jo bruge det til det du nu har brug for
De fleste af de opsøgende socialarbejdere er kvinder. De kommer gerne 2 sammen på besøg
og de er klar over at de ikke altid er velkomne og forsøger at undgå at forstyrre ved at holde
øje med hvornår der er ikke er kunder og først ringe på der. Hvis det er første gang de
kommer på besøg, vil formålet blot være at skabe kontakt, så de vil snakke om hvad som
helst du ønsker.
Det vil dog være godt at få dem til at indrømme formålet med deres besøg. Fortæl dem at
du kender handleplanen "et andet liv" som de er tvunget til at følge uanset om de er enige
eller ej, de er ansat af staten. De vil sandsynligvis protestere og fortælle at de kan hjælpe
med meget andet. Få dem til at fortælle om dette (og også om formålet) og vurder så selv
om du kan bruge nogle af deres tilbud.
De er som regel søde og velmenende mennesker, men nogle af dem hænger sig lidt for
meget i, at det faktisk er deres arbejde at få sexarbejdere til at stoppe i branchen.

.

Forskerne, sociologer og studerende
De er rigtig søde (tit unge kvinder) og forsøger af al kraft ikke at signalere fordømmelse. De
påstår at de er objektive, at de tager ikke stilling og at de har ikke nogen fordomme.
Det passer selvfølgelig ikke, vi har alle sammen fordomme, også forskere. De har en masse
spørgsmål og er meget interesseret i dit liv og din mening. Det er umådeligt dejligt at få lov
til at berette overfor en så interesseret lytter, men husk på, at der også skal skrives en
konklusion ... og det er den unge forsker / studerende, der intet ved om sexarbejde og som
er lige så præget af fordomme som alle andre, der skal skrive den konklusion. Det kan godt
ske at du har fortalt hende, at du er tilfreds med dit arbejde, men det er ikke sikkert det er
hvad hun hører. Måske tolker hun på dit kropssprog (hvis du f.eks. har fået noget i øjet, kan
det blive tolket som nervøse tics ;-)) netop fordi hun har en rygmarvsbaseret fordom om
hvordan du har det og det som passer bedst til denne fordom er det der bliver hørt og
husket.
Start et interview med at bede forskeren om at fortælle hvad hun ved om sexarbejde, hvad
hun har hørt og hvordan hun selv tror, at det er at sexarbejde.
De forventer ikke positive svar og spørger derfor sjældent ind til det. Det må du selv være
opmærksom på.

Journalister
Journalister er som regel meget venlige og tillidsvækkende. Måske er de blevet undervist på
journalist højskolen i troværdig opførsel. Det betyder ikke, at de er troværdige. Mange er
selvfølgelig, men andre har allerede skrevet historien inden de henvender sig til dig og har
bare brug for en udtalelse der støtter deres historie.
Inden du udtaler dig skal du hører hvad historien er, hvilken vinkel der er på historien og
hvilken udtalelse journalisten ønsker. Derefter skal du huske at få dine citater til
gennemlæsning og du kan næsten altid få rettet dem hvis du ikke synes, at du er blevet
citeret korrekt.
Det er også vigtigt at få af vide i hvilken sammenhæng, dine citater skal bruges. Hvem er de
andre som bliver interviewet i samme artikel.
De fleste journalister accepterer, at du ønsker at være anonym, men vær opmærksom på
om de skriver andet der kan afsløre hvem du er (ca. bopæl, en beskrivelse af dit udseende,
din alder -antallet af børn osv.)

Studerende (og folkeskoleelever)
Det er nok den gruppe der henvender sig oftest. Prostitution er måske en del af pensum, de
skal lave et projekt der handler om sexarbejde og de har oftest ikke meget tid til at
forberede sig.
Man kan altid starte med at henvise dem til denne blog:
http://spoergenluder.wordpress.com/2010/03/21/svar-til-skoleopgaver/
hvor Cecilie og Sus har koncentreret de mest almindelige spørgsmål som de gennem årene
har fået fra skoleelever.
Andre sider man kan henvise til er:
www.sexarbejde.dk og www.hvembetalerprisen1.dk
Spørgsmål fra skoleelever kræver ofte lidt overbærenhed. De er selvfølgelig også præget af
fordomme, men har endnu ikke tilegnet sig evnen til at skjule det så godt som andre. Det
kan ligeså vel være en befrielse når fordommene er tydelige i stedet for maskeret bag en
falsk imødekommenhed og vi anbefaler at være venlig, overbærende og belærende.

