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Årsberetning for 2010
2011 bliver et vigtigt år for SIO. Der kommer et folketingsvalg,
og uanset hvem der vinder det, tror vi, at der efter valget vil
ske ændringer i love og regler om sexarbejdere.
Gennem 2010 har spørgsmålet om en kriminalisering af
kunderne fyldt mindre i debatten end tidligere. Med de
radikales udmelding om, at de ikke støtter et forbud, bliver
kriminaliseringen sandsynligvis ikke under nogen
omstændigheder til noget i denne omgang. I stedet regner vi
med, at der kommer fokus på vores vilkår og rettigheder. Det
har vi også set fylde mere i debatten, og det er positivt.
Vi er især glade for, at politikere fra hele det politiske spektrum
har talt for en ændring eller en afskaffelse af
rufferiparagrafferne – også når den slags meldinger kommer
fra politikere, som ønsker en kriminalisering af vores kunder.
Der breder sig en forståelse af, at når det er tilladt at sælge
sex, så er det absurd og uretfærdigt at betragte det som hård
kriminalitet at være revisor eller telefondame for en, der
sælger sex.
Denne årsberetning indeholder en oversigt over det vigtigste
af det, vi har lavet gennem 2010. Men den er langt fra
udtømmende. Vores ressourcer er begrænsede, og mange
ting, vi gerne ville have reageret på, har vi måttet lade ligge.
Endelig vil vi takke for de utroligt mange henvendelser, vi får i
løbet af et år – fra skoleelever, fra studerende, fra journalister,
fra myndigheder, fra sexarbejdere og søsterorganisationer i

udlandet og fra venner og bekendte i Danmark. Det er
desværre ikke alle, vi kan hjælpe, og det heller ikke al hjælp, vi
kan nå at tage imod. Men vi håber, vi har husket at svare alle.
SIO havde 85 medlemmer, da vi gik ind i 2010. Her i marts
2011 har vi 181.

Susanne Møller - Talskvinde

Venner, fest og indsamling
Langt de fleste sexarbejdere er diskrete. Ofte er det højest de
allernærmeste familiemedlemmer og venner, der ved, hvordan
vi tjener penge. Det har forskellige ulemper. En af dem er, at vi
sjældent bliver hørt som erhverv. Derfor er vi sårbare, når
f.eks. politikere angriber os, og når de vil gøre vores vilkår
endnu ringere. Som det er sket i de seneste år.
Vi er stadigvæk en ung interesseorganisation, og vi mangler
endnu det netværk, som andre erhvervsorganisationer har
som en selvfølge. Men vi er ved at bygge det op, og vi er
meget glade for den støtte og opbakning, vi får fra forskellige
sider.
En af de store begivenheder for SIO er aktiviteterne omring
kvindernes internationale kampdag den 8. marts. I 2009 deltog
vi i en manifestation i København for sexarbejderes
rettigheder. Feministisk Initiativ var arrangør. I 2010 var også
Enhedslistens Queer-udvalg med til at arrangere, og det var
vokset til en demonstration med cirka 150 deltagere.
Københavns Kommune, der kæmper ihærdigt for en
kriminalisering af vores erhverv, forbød os i sidste øjeblik at gå
ad samme veje, som en demonstration mod os benyttede.
Men trods besværlighederne var det en god dag, og
afslutningen gennem Skelbækgade og Halmtorvet kunne ikke
have været bedre. Det er her, man finder de sexarbejdere, der
betaler den største pris for, at vi mangler rettigheder.
I 2011 var demonstration kombineret med en festival for
sexarbejdere og flyttet til sexarbejdernes egen, internationale
kampdag, som er den 3. marts. I år var det De Røde Paraplyer

og SIO, der arrangerede, og som noget nyt kunne også mænd
deltage i demonstrationen. Cirka 150 deltog i den vellykkede
demonstration fra Rådhuspladsen til Halmtorvet.
Den 24. april blev der afholdt en støttefest for SIO. The Red
Umbrella Syndicate var arrangør, Warehouse 9 i Kødbyen på
Halmtorvet i København lagde lokaler til, og en længe række
kunstnere optrådte gratis. Aftenens overskud blev cirka 5000
kr.
I løbet af året har vi også deltaget i møder hos en række
politiske ungdomsorganisationer, der går ind for rettigheder til
sexarbejdere. Konservativ Ungdom og Radikal Ungdom stillede
på moderpartiernes landsmøder forslag om ligestilling af
sexarbejde med andre erhverv. Selv om ingen af disse forslag
blev vedtaget, er det meget positivt at se, at der blandt de
unge politikere er et solidt flertal for rettigheder til
sexarbejdere. Os bekendt er det kun DSU og SFU, der er imod
rettigheder til sexarbejdere.
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Dokumentation og videnindsamling
Myterne om sexarbejde er stadig mange. Nell Rasmussen fra
Servicestyrelsen konstaterede for nogle år siden, at debatten
er videnstom. Det er en af SIO’s vigtigste opgaver at sørge for,
at der kommer viden ind i debatten.
Også udefra begynder man nu at få øjnene op for de mange
usaglige argumenter, der bliver brugt imod at give rettigheder
til sexarbejdere. Debatten blev analyseret på et møde på
Københavns Universitets Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling i marts, og overskriften på videnskab.dk’s referat
lød ”Prostitutionsdebat er fuld af vrøvlehoveder”. Også
fortalere af rettigheder for sexarbejdere blev kritiseret, men
bl.a. SIO blev fremhævet for sin saglighed.
Desværre har Servicestyrelsen selv været blandt dem, der
deltog i den videnstømning, Nell Rasmussen talte om.
Servicestyrelsen er underlagt den officielle politiske holdning
om, at sexarbejde er et socialt problem, og den har i diverse
redegørelser og rapporter viderebragt postulater, der efter
vores mening er i strid med den forskning, man henviste til.
Men i begyndelsen af året udsendte styrelsen en rapport, der
indeholdt helt nye toner. Nu afviste man, at der skulle være
dokumentation for særlige skadevirkninger for danske
sexarbejdere på klinik, mens man for så vidt angår migrantsexarbejdere og sexarbejdere på gaden oplyste, at man ikke
havde nogen viden.
Muligvis har denne rapport været medvirkende til, at debatten
om en kriminalisering er aftaget. Tilhængere af en

kriminalisering kan ikke længere henvise til ”eksperterne” i
Servicestyrelsen. Det har også gjort vores opgave med at
tilbagevise usande påstande mindre.
·

Forinden Servicestyrelsen udsendte sin nye rapport,
havde vi forberedt en klage til Udvalgene Vedrørende
Videnskabelig Uredelighed (UVVU) over en tidligere
redegørelse, styrelsen havde medvirket til, nemlig
Københavns Kommunes redegørelse om prostitution
fra 2007. Det var bl.a. til denne lejlighed, at man
opfandt påstanden om, at sexarbejdere får gigt i
kæberne som følge af ensidigt gentagne bevægelser.
Vores klage blev afsendt i marts, men UVVU afviste at
behandle den med henvisning til, at redegørelsen ikke
var et videnskabeligt værk. Bl.a. fordi Servicestyrelsen i
mellemtiden havde vist større saglighed, undlod vi at
gå videre med sagen.

·

Et af de områder, hvor Servicestyrelsen stadig er galt
afmarcheret, er i optællingen af sexarbejdere. I oktober
stod SIO som udgiver af en rapport ”Sexarbejdets
omfang i Danmark”, udarbejdet af cand. comm. Bo
Jensen, der for første gang foretager et estimat over
branchens omfang. Rapporten er baseret på al
tilgængelig viden om både kunder og sexarbejdere.
Rapporten, ”Sexarbejdets omfang i Danmark”,
konkluderer, at der i løbet af et år er cirka 4.200 aktive
sexarbejdere. Rapporten estimerer, at sexarbejdere har
en omsætning på ca. 800 mio. kr. inkl. moms om året.

·

Servicestyrelsen har i 2011 sænket sit skøn over
antallet af sexarbejdere med ca. 2000 til nu ca. 3800.

Det svarer til tallene fra vores rapport. Servicestyrelsen
har bl.a. taget højde for de usande oplysninger fra
KFUK’s Sociale Arbejde om antallet af sexarbejdere på
gaden. SIO fik endelig dokumentation for de usande
oplysningerne, da socialministeren i januar besvarede
en række spørgsmål, som Liberal Alliance havde stillet
for os i Folketinget. I samarbejde med Seksualpolitisk
Forum fik vi sagen omtalt i flere medier. Vi er tilfredse
med, at Servicestyrelsen, og dermed Socialministeriet,
har erkendt fejlene, men vi mener fortsat, at sagen bør
få konsekvenser for ledelsen i KFUK’s Sociale Arbejde.
·

På grund af forvirringen om antallet af sexarbejdere
har Folketinget hyret SFI – Det Nationale
Forskningsinstitut for Velfærd til at foretage en ny
optælling. SFI skal samtidig undersøge sexarbejderes
vilkår og foretage en analyse, der kan hjælpe
regeringen i sine bestræbelser på at få sexarbejdere til
at ophøre i erhvervet. SIO hilser velkomment, at der
bliver foretaget en undersøgelse om sexarbejde. Men
vi har kritiseret det oplæg, hvor SFI skitserer, hvordan
de vil udføre undersøgelsen. SFI gengiver heri kritikløst
og uvidenskabeligt fordomme og udokumenterede
påstande fra regeringen om bl.a. skadevirkninger og
lægger op til et tæt samarbejde med Servicestyrelsen
om bl.a. optællingen. Vi har påpeget over for SFI, at de
netop har fået opgaven på grund af de mange fejl,
regeringen og Servicestyrelsen har begået på dette
område. SFI ændrede ikke de påviselige fejl i oplægget.
SIO er repræsenteret i en følgegruppe tilknyttet
rapporten, men der er tavshedspligt omkring dette
arbejde.

·

I juli fremlagde den svenske regering sin evaluering af
sexkøbsloven. Forfatterne manglede tal for udviklingen
i antallet af sexarbejdere siden lovens indførsel. Men
man konkluderede, at mens antallet af sexarbejdere på
gaden i Sverige havde ligget stabilt, var det steget
betydeligt i Danmark. SIO gjorde offentligt opmærksom
på denne fejl, og vi påpegede også i et brev til
Folketingets socialudvalg, at den bevidste brug af
forkerte tal fra KFUK’s Sociale Arbejde og
Servicestyrelsen nu risikerede at føre til forkerte
politiske beslutninger – ikke bare i Danmark, men også
i Sverige.

·

I juni bragte 3F’s nyhedsbrev en artikel, hvor det bl.a.
fremgik, at flere migrant-sexarbejdere oplevede, at
deres børn bliver seksuelt misbrugt af danske
ægtefæller. Københavns Politi har på SIO’s forespørgsel
oplyst, at man ikke kender til sager af den art.
Medarbejdere fra Københavns Kommune og Reden
International, der var citeret i artiklen, har ikke over for
SIO kunnet pege på konkrete sager. Disse institutioner
må naturligvis politianmelde det, hvis de ved, at der
foregår seksuelle overgreb på børn, og indtil de kan
belyse deres udsagn nærmere, betragter vi det som
endnu et tilfælde, hvor lobbyister spreder usande
rygter om sexarbejderes liv og vilkår.

·

Den 10. oktober bragte tv-programmet 21Søndag på
DR1 et program om Skats kontroller af sexarbejdere.
Det fremgik, at Skat havde fundet skatte- og
momsunddragelser for 18 mio. kr., og det viste sig
senere, at dette var i løbet af et år. 18 mio. kr. er en

beskeden del af den samlede omsætning i branchen på
ca. 800 mio. kr. Selv om der givet er skatte- og
momsunddragelser, der ikke bliver opdaget, tyder det
på, at omfanget af sort arbejde i branchen er betydeligt
mindre end antaget. Men 21Søndags vinkel var, at Skat
ved kontrollerne kun fandt en lille del af ”de ulovlige
penge”, som i stedet endte ”i lommerne på rockere og
bander”. 21Søndag fremlagde ingen dokumentation
eller argumentation for sine påstande, og den sidste
strider direkte mod det materiale, journalisterne havde
fra Politiet. Derfor har SIO krævet oplysningerne rettet.
Dette har DR hidtil ikke været indstillet på, ud over
enkelte rettelser på DR’s hjemmeside. Men vi
fortsætter sagen i Pressenævnet.

Retssikkerhed for sexarbejdere
Sexarbejde mangler som erhverv en række rettigheder, der
gælder erhverv. Men oven i dette oplever vi, at
myndighederne også ofte forbryder sig mod de rettigheder, vi
dog har. Disse brud på vores rettigheder er til tider alvorlige. Vi
bekæmper det bl.a. ved at gøre politikere og offentligheden
opmærksom på, hvordan indsatsen mod os foregår. Men en
lige så stor del af dette arbejde foregår uden for
offentlighedens søgelys, hvor vi gennemfører klagesager og så
godt vi kan støtter vores medlemmer og andre sexarbejdere
på forskellige måder.
En særlig vinkel på dette berører menneskehandel i
forbindelse med vores erhverv. Det er vores vurdering, at
myndighedernes overgreb mod migrant-sexarbejderes
grundlæggende rettigheder er betydeligt hyppigere, og som
helhed også mere alvorlige, end overgrebene fra
menneskehandlere eller andre ”bagmænd”. Myndighederne er
sporet ind på at de skal bekæmpe sexarbejde, ikke
menneskehandel. Det har det yderligere problem, at
myndighedernes adfærd forhindrer, at man kan gøre noget
effektivt ved de former for udnyttelse, som man betegner som
menneskehandel – og måske også, at man i det hele taget får
kendskab til disse forhold. Derfor har vi i første omgang
koncentreret os om at få myndighederne til at overholde
lovgivningen i forhold til migranterne.
·

I sensommeren gjorde Gadejuristen SIO opmærksom
på, at politiet i København i flæng giver bøder til
migrant-sexarbejdere på gaden – ofte uden at
overholde lovens krav om, at bøderne skal være

motiverede i konkrete forhold, og at borgeren skal
informeres om sine rettigheder. Sammen med
Gadejuristen fremstillede vi en løbeseddel, hvor vi
informerede sexarbejderne på gaden om deres
rettigheder. Vi uddelte løbesedlen ved flere
gadeaktioner i efteråret. Sagen vakte også opsigt i
Folketinget, hvor der blev stillet spørgsmål om politiets
praksis. Politiet brugte senere selv løbesedlerne til at
informere sexarbejderne om deres rettigheder.
Derimod ville man ikke udlevere den på Mødestedet på
Vesterbro, der drives af Reden International og Center
Mod Menneskehandel, og som tre aftner om ugen er
åbent for udenlandske sexarbejdere, medmindre SIO’s
navn blev fjernet slettet fra løbesedlen. Dette nægtede
vi naturligvis. Et besøg på Mødestedet lykkedes ikke,
idet vi på stedet fik at vide, at der ikke var personale
den aften, og at man kun kunne komme ind efter
forudgående aftale.
·

Også sexarbejdere på klinikker bliver udsat for
kontroller fra politi, skat og andre myndigheder. Da det
er vores opfattelse, at der sker en række lovbrud i
denne forbindelse, er vi ved at få udarbejdet en folder
om de regler, der gælder ved myndighedskontroller.
Folderen skal orientere både myndigheder og
sexarbejdere. Den bliver udgivet med støtte fra
Gadejuristen og advokatfirmaet Foldschack og
Forchhammer.

·

Ikke blot ved de egentlige kontroller, men også ved
”uformelle” besøg fra politiet bliver der noteret en
række personlige oplysninger om sexarbejdere og

andre, der er til stede. Bortset fra navn og fødselsdato
er det frivilligt at give disse oplysninger. Men dels er
det ikke alle, der ved det, og dels oplever sexarbejdere
ofte, at de er presset til at give oplysningerne. Ved flere
lejligheder har politifolk i pressen fortalt om, at de har
samlet disse oplysninger, og det har undret os, hvordan
dette kunne harmonere med persondatalovens regler.
Vi har adskillige gange skrevet om dette til Datatilsynet,
der igen har spurgt politiet. Politiet har svaret
kortfattet og f.eks. forklaret presseudtalelserne som
misforståelser. Men i sidste ende har politiet oplyst, at
man tolker persondataloven sådan, at man må notere
alle disse oplysninger, men blot ikke holde dem i et
samlet kartotek. Dette er Datatilsynet enig i, og så er
der ikke mere vi kan gøre. Det betyder desværre, at
persondataloven ikke har nogen reel værdi i forhold til
politiet, der kan samle alle de oplysninger de vil om
sexarbejdere, kunder og øvrige, der er tilknyttet
branchen, og at disse oplysninger hurtigt kan samles til
en helhed, hvis politiet mener, at det støtter deres
arbejde.
·

I februar rettede vi henvendelse til Folketingets
retsudvalg i forbindelse med en pressehistorie om, at
der ved kontroller var fundet telefonpassere, der snød i
skat. Vi gjorde opmærksom på, at dette er en af
rufferiparagraffernes uheldige følger, idet
telefonpassere må frygte at blive anklaget for rufferi,
og at de alene derfor må undgå kontakt med
myndighederne – herunder med Skat.

·

I marts faldt der dom efter rufferiparagrafferne mod

ejeren af Non Stop Bio på Istedgade i København, der
udlejer kabiner til sexarbejdere på gaden. Også vi er
kritiske over for stedet, men i mangel af bedre giver det
dog sexarbejderne på gaden en vis tryghed og en
”hjemmebane” at arbejde fra. I en pressemeddelelse
og i en ny henvendelse til retsudvalget gjorde vi
opmærksom på, at dommen var et eksempel på, at
rufferiparagrafferne skader sexarbejderne, og at
politikerne på en eller anden måde hurtigt måtte sikre
en alternativ løsning for sexarbejderne på Istedgade.
Der kom ingen reaktion fra retsudvalget, men Non Stop
Bio synes at have fundet en løsning. Stedet blev dog
først endeligt lukket i februar 2011. Begrundelsen var,
at der var skimmelsvamp i lokalerne. Af politiets
udtalelser til medierne i forbindelse med lukningen
fremgik dog, at den reelle baggrund var, at man havde
søgt en eller anden lovgivning, der kunne få stedet
lukket. Vi har ingen viden om, hvorvidt
skimmelsvampen gav en sundhedsrisiko af betydning.
Hvis den gjorde, skulle stedet naturligvis lukkes. Men
det ændrer ikke ved, at der nu mangler et sted, hvor
sexarbejderne på Istedgade kan arbejde i tryghed.
·

I april blev en klinik i Odense, lejet af SIO’s talskvinde
Susanne Møller, men på dagen anvendt af en veninde,
udsat for et uanmeldt kontrolbesøg fra Skat og
kommunen med assistance af politiet. Vi har siden
forfulgt denne sag med klager til de involverede
myndigheder. Skat har foreløbigt erkendt to lovbrud,
idet medarbejderen fra Skat ikke optrådte med den
skånsomhed, loven pålægger ham, og idet han
nægtede sexarbejderen at få rådgivning under

kontrollen. Den sidste fejl gjorde også den ledende
politimand under kontrollen sig skyldig i, og idet han
tydeligt efterforskede ud fra en mistanke om rufferi,
overtrådte han efter vores opfattelse retsplejeloven,
der siger, at politiet skal have retskendelse for at
foretage ransagninger med henblik på efterforskning af
straffelovsovertrædelser. Ved Skats kontrolaktioner må
politiet efter loven kun sikre adgang til stedet og
beskytte Skats medarbejdere. Klagen til politiet er i
skrivende stund ikke endelig afgjort. Det er heller ikke
vores klage til Odense Kommune, der efter vores
opfattelse slet ikke havde lovhjemmel til at deltage i
det tvangsindgreb, en uanmeldt kontrolaktion er. Vi vil
bruge sagerne til at dokumentere de hyppige lovbrud
fra myndighedernes side – og at få disse lovbrud
stoppet.
·

I juni oplyste flere medier, at politiet i Midt- og
Vestjylland har sendt et såkaldt bekymringsbrev til
dem, der lejer lokaler ud til sexarbejdere i
politikredsen. Afsenderen var den samme politimand,
Tom Nørskov, der i sommeren 2009 fik omtale for at
ville give bøder til kunder til sexarbejdere uden
opholds- eller arbejdstilladelse – en initiativ, der først
blev bremset, da SIO gjorde opmærksom på, at
kundernes handling ikke er strafbar efter loven. Hvor vi
naturligvis er enige i, at sexarbejdere ikke skal betale
for meget i husleje, frygtede vi, at bekymringsbrevet
blot ville føre til, at sexarbejdere blev sat på gaden.
Dette skrev vi til politiet i Midt- og Vestjylland, der efter
vores opfattelse endnu engang har misforstået loven.
Da det ikke lykkedes os at komme i en meningsfuld

dialog, har vi klaget over bekymringsbrevet, og tillige
over en offentlig udtalelse fra Tom Nørskov om, at det
er ulovligt at leje ud til personer uden
opholdstilladelse. Klagesagen er endnu ikke afgjort.
·

I september bragte Dagbladet Information en artikel
om, at politiet i Midt- og Vestjylland anbragte migrantsexarbejdere på krisecenter i stedet for at fængsle
dem, og at man havde gode erfaringer med denne
praksis. På trods af disse erfaringer fra Midt- og
Vestjylland, og på trods af, at en del af kvinderne
vurderes som handlede, fremgik det, at de andre
politikredse fortsat fængslede kvinderne. Liberal
Alliance hjalp SIO med et spørgsmål til
justitsministeren om, hvor mange kvinder der blev
fængslet på denne måde, og man ville overveje at
bruge den midt- og vestjyske model i resten af landet.
Af svaret fremgik, at Rigspolitiet på baggrund af
spørgsmålet vil præcisere over for politikredsene, at de
i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om en fængsling er
nødvendig. Dette vil også komme til at fremgå af den
interne vejledning i Politiet. SIO håber, at den nye
politik konkret fører til, at betydeligt færre
sexarbejdere bliver fængslet. Vi vil følge op på det
senere. Det fremgik også af svaret, at kvinderne altid
får bøder for at de ikke har opholds- og
arbejdstilladelse, uanset om de vurderes som
handlede. Også denne praksis vil vi følge op på. Når
man regner kvinderne som ofre for en forbrydelse, skal
de naturligvis ikke straffes.

Løbeseddel om gadesexarbejdernes rettigheder

Samarbejde med politikere og myndigheder
Mens vi gennem 2008 og 2009 var travlt optaget af at
organisere os og at deltage i de offentlige debatter, har vi
gennem 2010 oplevet et lille gennembrud i henseende til at
komme i kontakt med politikere og myndigheder.
Der er stadig mange sammenhænge, hvor vi ikke bliver
inviteret med, og en del samtaler med politikere er også
fortrolige og personlige. Men det går i den rigtige retning, og
det er heller ikke alle sammenhænge vi ønsker at medvirke i.
Vi samarbejder med alle, der vil samarbejde med os – men
ikke om alt. Vi afviser at tage medansvar for beslutninger, der
medfører, at sexarbejdere har færre rettigheder end andre.
·

I slutningen af 2009 inviterede Servicestyrelsen SIO og
andre organisationer med i en arbejdsgruppe, der
skulle definere de begreber, som myndighederne
bruger i forbindelse med sexarbejde. Denne
arbejdsgruppe udarbejdede i de første måneder af
2010 et oplæg, som siden er blevet godkendt. Det
lykkedes ikke at få Servicestyrelsen til at anerkende
begreberne sexarbejde og sexarbejdere – man bruger
fortsat begreberne prostitution og prostituerede.
Prostitution er også fortsat defineret som et socialt
problem.

·

Men det var positivt, at Servicestyrelsen definerer, at
der ikke er tale om sexarbejde, når handlen foregår
ufrivilligt, og at ufrivilligheden defineres som tvang fra
tredjepart, f.eks. i forbindelse med menneskehandel.
Hermed regnes dårlig økonomi ikke som tvang. Det er
vi meget tilfredse med, for dermed undgår man, at

sexarbejdere mister yderligere rettigheder som følge af
dårlig økonomi. Samtidig åbner formuleringen for en
erkendelse af, at menneskehandel ikke er lig med
tvang.
·

Som tidligere nævnt er SIO repræsenteret i
følgegruppen i forbindelse med SFI-rapporten om
sexarbejde. Som også nævnt er der tavshedspligt
omkring dette arbejde.

·

I juli meldte socialudvalget i Viborg Kommune ud, at
man ville hjælpe byens sexarbejdere til ophør, og at
man bl.a. ikke længere ville tillade personalet på
kommunens plejehjem at formidle kontakt til
sexarbejdere. Kommunen afholdt møder, der skulle
give politikere og medarbejdere viden om emnet. SIO
skrev til socialudvalget og tilbød at give et oplæg, men
blev afvist. Derimod inviterede man flere, der offentlig
har tilkendegivet, at de bekæmper sexarbejde, bl.a.
den tidligere sexarbejder Odile Poulsen, forfatteren
Jens Høvsgaard og Tom Nørskov fra Midt- og
Vestjyllands Politi. Kommunale forvaltninger ser
næsten aldrig sexarbejdere, og i Viborgs tilfælde havde
man heller ikke undersøgt, om der i kommunen
overhovedet fandtes danske sexarbejdere, som man
havde ret til at hjælpe. Det var for os tydeligt, at der
reelt ikke var nogen vilje til at søge viden eller til at
hjælpe sexarbejdere, men at socialudvalgets
medlemmer blot ønskede at slå et slag for en
kriminalisering af vores erhverv. Sagen udløste en
større debat i de lokale medier. Vi deltog i den, men
det lykkedes os desværre ikke at komme i nogen reel

dialog med kommunen.
·

SIO har i løbet af året søgt plads i både statens og
Københavns Kommunes råd for socialt udsatte, der
begge ifølge deres oplæg skal beskæftige sig med bl.a.
sexarbejdere. I begge tilfælde er vi blevet afvist, og
man har i stedet lade vores erhverv repræsentere af
henholdsvis socialrådgiveren Flora Ghosh fra
foreningen Liva og KFUK’s Sociale Arbejde. Begge
udnævnelser finder vi usaglige. Københavns Kommune
valgte for andre arbejdsområder repræsentanter for de
berørte selv, men undlod denne mulighed for så vidt
angik sexarbejdere. Flora Ghosh har i den offentlige
debat markeret sig som en forkæmper for en
kriminalisering af vores erhverv, men hun har samtidig
vist en ufaglig tilgang til vores erhverv. Jan Sjursen,
tidligere formand for Kristendemokraterne, der ønsker
en kriminalisering af både sexarbejdere og kunder, er
formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Foredrag ved sexarbejder Festival 2011

Debat i medierne
SIO er en flittig deltager i de offentlige debatter og vi oplever
en stadig bedring i mediernes behandling af vores erhverv. De
useriøse og ensidige indslag og artikler forekommer stadigvæk,
men vores indtryk er, at der bliver længere imellem dem, og at
det er blevet mere almindeligt at høre sexarbejdernes stemme
– uanset om journalisterne går til SIO eller henvender sig til
sexarbejdere ude i landet.
Vi har dog fortsat den kritik af medierne, at de meget sjældent
tjekker de oplysninger, de får fra såkaldte eksperter. Der er
ringe forståelse af, at myndighederne ikke er uafhængige
observatører, men at de handler og udtaler sig på vegne af
politikere med en forudfattet holdning.
Et godt eksempel på udviklingen i medierne kom med
dokumentaren ”Det her luderliv”, som DR sendte i oktober.
Her så man hele dynamikken med journalisternes
overraskelse, når de satte sig grundigt ind i sexarbejderes
virkelighed, og kriminaliseringstilhængernes vrede over, at
denne virkelighed blev fremstillet.
I DR’s personaleblad Dråben beskrev en af journalisterne bag
programmet sine oplevelser gennem den langvarige research:
”Vi vidste ikke, hvad vi gav os i kast med. Men hovedindtrykket
er, at de er enormt søde og imødekommende og meget
snakkesaglige. Det var også meget kompetente og stærke
kvinder, vi mødte. Det kan godt være, at de ikke er ingeniører,
skolelærere eller sådan noget. Men de er ikke stakler. Der er
intet sølle over dem.”
SF’s ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge beklagede sig i

indlæg i Politiken over dokumentaren, og hun skrev bl.a., at
man i Holland, hvor det er tilladt at drive bordeller, har måttet
oprette særlige børnehaver for sexarbejderes børn. Dette med
børnehaverne er en misforståelse, der ikke har noget på sig,
hvilket blev dokumenteret af Seksualpolitisk Forum – som
Pernille Vigsø Bagge i et nyt indlæg kaldte ”Hulemandspolitisk
Forening”.
Servicestyrelsen noterede i sin årsberetning for 2009, at SIO
eller andre med en enkelt undtagelse havde svaret på alle
læserindlæg, der talte for en kriminalisering af vores erhverv. I
2010 har vi prioriteret anderledes og været mindre
omhyggelige med at deltage i alle debatter. Alligevel har vi
deltaget i så mange medier, at det fører for vidt at nævne det
hele her.
En anden vinkel på medieeksponeringen handler om
sexarbejderes annoncer. I dag er Ekstra Bladet det eneste
trykte medie, der bringer dem. For at få konkurrence på dette
område har vi også i 2010 prøvet at overtale et andet trykt
medie til at optage vores annoncer, men vi har desværre stadig
ikke haft held med det.

Billede fra ”Det her luderliv”

Internationalt arbejde
Det er ikke kun i Danmark, at sexarbejde er et stort emne i
disse år, og også i andre lande sker der en organisering af
sexarbejdere. Selv om organisationerne er opstået og virker
uafhængigt at hinanden, er det vores indtryk, at de langt hen
ad vejen arbejder på samme måde – de slår på rettigheder og
prøver at gøre debatten faktuel, sådan som SIO også gør i
Danmark.
Der er løbende tiltag for at styrke et samarbejde mellem de
forskellige landes organisationer. Vi deltager også i det.
·

I juli, da den svenske redegørelse om virkningen af
sexkøbsloven kom, udsendte vi en fælles udtalelse
sammen med vores norske og svenske
søsterorganisationer, henholdsvis Pion og Rose
Alliance. Udtalelsen blev dog desværre ikke bragt i
nogen af de aviser, vi sendte den til.

·

I maj fik vi en henvendelse om, at FN’s højkommissær
for menneskerettigheder søgte oplysninger om
lovgivning, der diskriminerer sexarbejdere. I vores
redegørelse til højkommissæren fremhævede vi dels
rufferiparagrafferne, der betyder, at sexarbejdere ikke
har samme erhvervsmæssige rettigheder som andre,
dels at den politiske definition af sexarbejde som et
socialt problem selvmodsigende bliver brugt til at
nægte os almindelige sociale rettigheder.

·

I oktober blev vi opmærksom på, at Tampep – et
europæisk netværk, der arbejder for at fremme

migrant-sexarbejderes helbred – havde viderebragt en
række faktuelle fejl og myter fejl i sin rapportering fra
Danmark. Det er Servicestyrelsen, der indrapporterer
fra Danmark. Vi sendte vores forslag til korrektioner til
Tampep, og de er nu tilføjet rapporteringen som
kommentarer.

International sexarbejder rettigheds dag 3 marts 2011

