Sexarbejdernes InteresseOrganisation
Årsberetning for 2009

2009 blev et godt år for SIO.
Det lykkedes os for alvor at etablere os som en central aktør i debatten om sexarbejde. Nu hører danskerne
også sexarbejdernes stemme. Dermed er vores første, vigtige mål nået.
Det er ikke noget mål i sig selv at være i meget i medierne. Men SIO mener, at det vigtigste sexarbejdere
mangler, er almindelige rettigheder, og vi må se i øjnene, at debatten lige nu handler om at indskrænke
vores rettigheder endnu mere.
Vores stemme er vigtig for at undgå den kriminalisering, som flere partier ønsker. Men vi skal også rydde op
i alle de løgne, der bliver sagt om os og vores fag. De løgne bliver også brugt som undskyldning for den
diskrimination, der allerede ligger i loven.
Vi håber, at det en dag vil være en selvfølge, at sexarbejdere har samme rettigheder som alle andre. Så kan
SIO holde en lavere profil og koncentrere sig om at være en almindelig interesseorganisation, der i
hverdagen støtter sine medlemmer over for myndigheder og samarbejdspartnerne.
Vi har allerede så småt taget hul på den slags opgaver, selv om det måske ikke har været så synligt ind
imellem de hidsige, offentlige debatter.
Med denne årsberetning gør vi en status på 2009. Mange ting er lykkedes for os, men langt fra alt. Men vi
arbejder ufortrødent videre i 2010.

Med venlig hilsen
Susanne Møller
Talskvinde

Sexarbejderes hverdag
SIO er en organisation, der praktisk taget ikke har nogen penge. Samtidig er vi stadig en ung organisation,
hvilket betyder, at vores netværk hos relevante myndigheder endnu er beskedent. Begge dele begrænser
vores evne til at optræde som en ”almindelig” interesseorganisation, der i hverdagen hjælper sine
medlemmer med konkrete problemer. Men vi har sat flere initiativer i gang. Enkelte har båret frugt – de
øvrige håber vi vil gøre det i de kommende år.

•

Mange sexarbejdere efterlyser et alternativ til annoncering i Ekstra Bladet, og i januar kontaktede vi
en anden landsdækkende avis og tilbød et samarbejde om udarbejdelse af et kodeks med videre,
hvis avisen ville optage annoncer for sexarbejdere. Vi fik ikke svar på henvendelsen.

•

I februar formulerede vi projektet ”Sexarbejdere i kontakt”. De fleste sexarbejdere arbejder
forholdsvis isoleret med konktakt til få kolleger, og især med ringe kontakt til myndighederne. Dette
manglende netværk giver en risiko for, at små og i sig selv banale problemer vokser sig store. I
”Sexarbejdere i kontakt” skal en fastansat medarbejder styrke sexarbejderes kollegiale netværk og
hjælpe ved kontakt med myndighederne. SIO har søgt tipsmidler til projektet, og senere, i
samarbejde med Center for Sex og Sundhed, har vi søgt midler hos en række fonde. Dette har
desværre været uden resultat. Men vi har ikke opgivet, og vi tilbyder blandt andet projektet til
kommunerne.

•

I marts skrev vi til Folketingets Retsudvalg og gjorde medlemmerne opmærksom på, at Politiet som
fast praksis bryder retsplejeloven ved razziaer på bordeller. Vi gjorde opmærksom på, at denne
fremfærd alvorligt har skadet samarbejdet mellem politi og sexarbejdere. Der kom ingen reaktioner
på vores henvendelser.

•

I maj bragte BT en artikel, hvor man afslørede, at myndigheder gav forkerte oplysninger til borgere,
der stillede spørgsmål om reglerne i forbindelse med blandt andet beskatning af sexarbejde. SIO
roste artiklen, men bad samtidig avisen rette en oplysning om, at sexarbejde er ulovligt, og at
myndighederne ikke må registrere virksomheder, der har indtægter ved sexarbejde. BT afviste, og vi
bragte sagen videre for Pressenævnet, der et halvt år senere pålagde avisen at bringe et genmæle.
Det blev her fastslået, at sexarbejdere har ret og pligt til at stifte virksomheder, hvilket er
nødvendigt for at afregne moms. Det blev samtidig fastslået, at myndighederne har pligt til yde
sexarbejdere assistance ved stiftelse af virksomheder, på linje med den assistance, man giver andre
borgere. Da det kun er lovlige erhverv, der er momsbelagt, er det hermed også fastslået, at
sexarbejde er et lovligt erhverv.
http://www.bt.dk/danmark/genmaele-fra-sexarbejdernes-interesse-organisation

•

I juni lancerede Politiet i Midt- og Vestjylland på egen hånd en delvis kriminalisering. De meddelte,
at de som fast praksis ville straffe kunder hos migranter, der ikke havde arbejdstilladelse, med den
begrundelse, at kunderne dermed overtrådte udlændingeloven. SIO anførte, at reglen kun gælder

ved egentlig ansættelse og ikke ved kundeforhold, og at hvis en sexarbejder skal betragtes som
ansat af kunden, så er betalingen løn, og så skal vi ikke betale moms. Samme dag trak Politiet
initiativet tilbage erklærede offentligt, at man havde begået en fejl.

•

Flere sexarbejdere har haft indtryk af, at de er blevet registreret i forbindelse med Politiets
rutinemæssige razziaer. En sådan registrering er ikke lovlig, med mindre der forligger et lovbrud.
Men også politifolks udtalelser i pressen tyder på, at det foregår. SIO har af flere omgange henvendt
sig til Datatilsynet, som imidlertid ikke kan gøre andet end at spørge politiet selv. Politiet forsikrer, at
der ikke foregår en ulovlig registrering af sexarbejdere, at udtalelser om dette skyldes
misforståelser, og at der altså heller ikke findes noget centralt kartotek over sexarbejdere.
Datatilsynet har oplyst, at de er parate til at tage sagen op igen, hvis der kommer nye oplysninger,
og SIO vil i givet fald benytte denne mulighed.

Møder og aktioner
SIO har erfaret, at den personlige kontakt og tilstedeværelse er meget effektiv til at påvirke holdninger.
I en række tilfælde har tilhængere af en kriminalisering meldt afbud til møder, vi har deltaget i. Hvor vi
naturligvis gerne ville have diskuteret med de pågældende, mener vi også det sender et klart signal til
tilhørerne om, at det er os, der er parate til at diskutere i åbenhed.
Af disse grunde deltager vi i alle møder, vi bliver inviteret til. I 2009 har vi blandt andet holdt oplæg hos
blandt andet Venstres Ungdom, Radikal Ungdom, Center for Sex og Sundhed, Århus Teater (i forbindelse
med forestillingen ”Kødkarussellen”), Kvindehuset, Folkets hus, Sex og Samfund, seksualvejledere.
Samtidig har vi selv være arrangør eller medarrangør af flere arrangementer.
•

På kvindernes internationale kampdag, den 8. marts, deltog vi en demonstration i København til
fordel for sexarbejderes rettigheder. Feministisk Initiativ var arrangør. Demonstrationen fik omtale i
blandt andet DR Radio og Ekstra Bladet.

•

I September afholdt Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) gennem nogle dage
”prostitutionsvagt” på Istedgade i København. SIO holdt en modaktion samme sted, men
arrangementet blev anderledes end vi havde tænkt os, da DSU reelt ikke mødte op.

•

I oktober blev der på Jolenes Bar på Halmtorvet i København holdt et fundraisingarrangement, hvor
man samlede penge ind til ofre for trafficking. SIO mødte op og uddelte løbesedler, hvor vi blandt
andet gjorde opmærksom på, at Reden i København, som pengene skulle gå til, ikke giver adgang til
migranter.

Debatten i medierne
SIO har i løbet af året haft talrige debatindlæg i medierne. Desuden er vores synspunkter i en lang række
tilfælde blevet citeret i forbindelse med konkrete sager. Endelig er flere af vores medlemmer blevet
portrætteret i større artikler.
Hvor de fleste mediehistorier om sexarbejde for nogle år siden var meget ensidige til fordel
kriminaliseringstilhængerne, er det i dag vores indtryk, at pressen deler sol og vind lige, og at begge parter
kommer til orde. Det er vi tilfredse med.
Derimod oplever vi, at pressen meget sjældent researcher historier om sexarbejde, ud over at indhente
kommentarer. Vi så gerne, at pressen oftere kritisk efterprøvede de udsagn, de citerer.
Vi har også konstateret, at vi som regel kun kommer til orde i forbindelse med reaktioner på andres udspil.
Det er kun sjældent lykkedes for os selv at sætte en dagsorden, selv om vi ønsker det.
I forbindelse med EU-valget i juni spurgte vi for eksempel kandidaterne om deres holdning til sexarbejde. Vi
fik besvarelser fra cirka hver fjerde kandidat, og undersøgelsen viste blandt andet stor tilslutning til vores
forslag om at gennemføre en undersøgelse om migranter, der er sexarbejdere i Danmark. Desværre tog
ingen medier denne bold op.
Omvendt slog vores aktion i forbindelse med klimatopmødet i december godt igennem, både i danske og
udenlandske medier. En række organisationer og institutioner ville benytte topmødet til at agitere mod
sexarbejde. Især Københavns Kommune opfordrede i en kampagne topmødedeltagerne til at undlade at
købe sex. Vi reagerede ved at tilbyde at modtage et postkort, kommunen havde ladet fremstille, med
budskabet ”Be sustainable – don’t buy sex” som betaling for seksuelle ydelser. Vi kaldte aktionen ”Sex for
postcard”, og den fik omtale i medier over hele verden, og det lykkedes i høj grad at få budskabet med ud.

Dokumentation
En væsentlig del af vores arbejde går ud på at insistere på, at informationer om sexarbejde fra blandt andet
myndighederne skal være dokumenterede og korrekte. Vi kæmper mod en lang tradition for, at det netop
på vores område er tilladt at fordreje forskning og at opfinde historier ud af den blå luft. Den slags er
skadeligt for sexarbejdere. I nogle tilfælde direkte, som når BT forleder sexarbejdere til at tro, at de ikke må
stifte virksomhed, selv om de har pligt til det. Men i de fleste tilfælde er skadevirkningen indirekte, fordi de
forkerte oplysninger bliver brugt som alibi for, at sexarbejdere ikke skal have rettigheder.
•

I august 2008 lancerede Servicestyrelsen undervisningsmaterialet ”Hvem betaler prisen” om
sexarbejde. Materialet indeholdt en lang række forkerte og udokumenterede påstande. Dette
gjorde vi daværende velfærdsminister Karen Jespersen opmærksom på i en korrespondance, der
fortsatte ind i 2009. Ministeriet fremhævede at kampagnen og dens indhold fulgte en politisk
vedtagelse i Folketinget. Ministeriet indrømmede, at der ikke fandtes dokumentation for de
påstande, vi havde fremhævet, men mente med henvisning til manglende viden, at der var tale om
”skader, der eventuelt kan forekomme”.
SIO udarbejdede websitet www.hvembetalerprisen1.dk som svar på Servicestyrelsens
undervisningsmateriale.

•

I marts skrev vi igen til Karen Jespersen. Denne gang i anledning af, at Pernille Vigsø Bagge fra SF
havde stillet spørgsmål i Folketinget i relation til Servicestyrelsens viden om seksuel udnyttelse i
barndommen som baggrund for senere at begynde som sexarbejder. Vi gjorde opmærksom på, at
bogen ”Prostitution i Danmark” fra Servicestyrelsen er selvmodsigende på dette punkt. I et
indledende afsnit hedder det, ”måske et flertal, har oplevet at deres personlige grænser er blevet
overskredet i barndommen, enten i form af omsorgssvigt eller seksuelle overgreb”. Et senere afsnit i
bogen siger, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem sexarbejde og seksuelle krænkelser i
barndommen. Det er det sidste afsnit, der er understøttet af forskningsmæssige kilder.

•

I maj blev der afholdt et ”minitopmøde” som forberedelse til klimatopmødet i december. I den
forbindelse skrev Nyhedsbrevet 3F, angiveligt på basis af oplysninger fra 2 sexarbejdere, at mødet
havde medført stor travlhed i branchen. Dette kunne vi ikke genkende, og vi gennemførte selv en
undersøgelse blandt flere end ti sexarbejdere og 25 klinikker og escortbureauer. Ingen havde
oplevet særlig travlhed under minitopmødet. Vi meddelte dette til pressen og informerede samtidig
om, at tilsvarende tidligere historier om at konferencer og store sportsbegivenheder medfører
travlhed i branchen efterfølgende har vist sig at være myter. Debatten fortsatte op til selve
topmødet i december, og vi foreslog blandt andet klimaministeren og justitsministeren et møde,
hvis de så et behov for at afklare misforståelserne. Ingen af ministerene tog imod tilbuddet, men
under klimatopmødet konstaterede vi til vores tilfredshed, at såvel politiet som Servicestyrelsen i
medierne bekræftede, at rygterne om særlig travlhed hos sexarbejdere ikke havde hold i
virkeligheden.

•

I juli bragte dr.dk en artikel under overskriften ”Prostituerede tvunget til mængderabat”. Den
handlede om et bordel i Hvidovre, hvor fem sexarbejdere til en månedsløn på 3000 kroner var
tvunget til at stå til rådighed for kunderne, der kun betalte cirka 900 kroner. Artiklens eneste kilde
var Dorit Otzen fra Reden i København. Ingen i SIO genkendte sagen, og vi bad DR dokumentere
den. Det kunne de ikke. Yderligere research viste, at der var tale om en fem år gammel rufferisag,

hvor politiet ikke fandt tegn på tvang, og hvor aflønningen af sexarbejderne var betydeligt højere
end det fremgik af artiklen. Derfor bragte en DR en omfattende rettelse af historien, hvor man
korrigerede alle centrale oplysninger i artiklen og beklagede et uberettiget og subjektivt sprogbrug.
http://www.dr.dk/Nyheder/risogros/2009/1020150026.htm

•

Reden i København har gennem flere år hævdet, at antallet af sexarbejdere på gaden i København
er vokset brat til over 1200. Dette indgår nu i de officielle opgørelser af antallet af sexarbejdere,
men det harmonerer ikke med de oplysninger, SIO har fra andre sider. Blandt andet politiet har
overfor SIO vurderet, at der højt sat er 300 sexarbejdere på gaden i København i højsæsonen om
sommeren. Folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll (LA) har på SIO’s foranledning stillet
indenrigs- og socialminister Karen Ellemann spørgsmål om tallene fra Reden. Ministeren oplyste i et
svar i november blandt andet, at der har været flere hundrede dobbeltregisteringer, at Reden ikke
er i stand til at oplyse, hvor mange brugere de har i løbet af et år, og at Reden ikke ved, om
brugerne er sexarbejdere eller ej. SIO mener fortsat, at der mangler oplysninger, og vi har stillet
flere spørgsmål. Vi ønsker blandt andet, at man skal ændre den officielle statistik og gøre den
retvisende ud fra de nye oplysninger.

•

Det er SIO’s opfattelse, at Servicestyrelsens publikation ”Prostitution på massageklinikker”, der
avendes som dansk hovedkilde på spørgsmål om sexarbejderes baggrund og arbejdsvilkår, på en
række punkter har faglige mangler, som i større eller mindre grad gør dens konklusioner ubrugelige.
På den baggrund har vi i oktober søgt aktindsigt i de spørgeskemaer, der ligger til grund for
publikationens oplysninger og konklusioner. Servicestyrelsen har afvist ansøgningen, men vi har
anket denne afgørelse til Indenrigs- og Socialministeriets departement samt, da departementet ikke
besvarede vores henvendelse, til Folketingets Ombudsmand.

•

I forbindelse med klimatopmødet i december udarbejdede vi en engelsksproget hjemmeside med
information om sexarbejde i Danmark og den danske debat. Målgruppen var deltagere i topmødet,
og anledningen var, at Københavns Kommune og flere andre parter benyttede lejligheden til at
agitere mod sexarbejde over for gæsterne fra udlandet.
www.cop15-prostitution.dk

Kontakt med politikere og myndigheder
SIO har endnu kun ringe kontakt med politikere på Christiansborg, men de få kontakter, vi har haft i 2009,
har været meget positive. Vi holder ”de åbne døres politik” og mødes gerne med alle politikere, der ønsker
at møde os. At det indtil videre ikke har givet anledning til flere konkrete kontakter ser vi som en naturlig
konsekvens af, at debatten er polariseret, og at vores synspunkter endnu er fremmedartede for mange. Vi
fornemmer en stigende tendens til at politikere lytter til os, og vi håber, at det i de kommende år også vil
give sig udslag i et samarbejde.
Kompetencecenter Prostitution (KCP) har taget initiativ til at indlede et samarbejde med os, hvilket
efterfølgende har resulteret i en række møder med medarbejdere fra centret. Det er positive møder, men
der er endnu ingen konkrete resultater. SIO forholder sig stærkt kritisk til en række af KCP’s publikationer,
som påviseligt indeholder forkerte og udokumenterede oplysninger, groft forvanskede gengivelser af andres
videnskabelige undersøgelser samt stigmatiserende og fordomsprægede beskrivelser af sexarbejdere og
vores levevis. Vi ser det på en række områder som afgørende for et samarbejde, at KCP styrker sin
troværdighed ved at rette usande oplysninger, man er fremkommet med. KCP afviser at diskutere
redeligheden af dets publikationer.
I september indbød Frederiksberg Kommune SIO til at deltage i en skriftlig høring om kommunens
udsattepolitik. Vi fremsendte høringssvar i oktober.

Samarbejde med sexarbejder-organisationer i udlandet
I mange lande findes der organisationer for sexarbejdere. De er som hovedregel opstået uafhængigt af
hinanden, men de når typisk frem til de samme konklusioner som os – at kampen først og fremmest handler
om rettigheder – og de kæmper også mod de samme fordomme, som vi gør. Derfor prøver vi at udbygge
samarbejdet med vores søsterorganisationer.
Dette foregår blandt andet via diskussionsfora på internettet. Samtidig har SIO-medlemmer deltaget i flere
internationale møder om sexarbejderes rettigheder.
SIO kommunikerer blandt andet med den internationale organisation TAMPEP, der arbejder med
dokumentation om sexarbejderes rettigheder og vilkår. Sammen med søsterorganisationer i udlandet
arbejder vi på, at de nationale rapportører til TAMPEP skal være sexarbejdere. Fra Danmark er det for
øjeblikket Servicestyrelsen, der står som national rapportør, og vi har gjort opmærksom på, at dette er
uhensigtsmæssigt, da styrelsen er politisk pålagt at bekæmpe sexarbejde.
I forbindelse med ”Sex for postcard” i december fik vi meget opmærksomhed fra internationale medier.
Dette var mindre relevant i forhold til den danske debat, men vi søgte at benytte muligheden for at skabe
kontakter med udenlandske søsterorganisationer, som vi fik en række positive tilbagemeldinger fra.

Trafficking
Sexarbejde er det eneste erhverv i Danmark, hvor myndighederne har en indsats mod trafficking. Trafficking
er samtidig et stort emne i den offentlige debat. Trods dette har SIO haft svært ved at trænge igennem med
sine synspunkter om emnet. Det er SIO’s opfattelse, at internationale konventioner og aftaler om
sexarbejde, herunder om beskyttelse mod trafficking, er gode og relevante, og vi ønsker, at Danmark skal
overholde dem, hvilket langt fra er tilfældet i dag.
Vi mener at det, som omtales som kamp mod trafficking, reelt er en kamp mod vores erhverv. Vi protesterer
blandt andet mod, at tilbuddene til kvinder, der er eller kan være ofre for trafficking, ikke gælder for aktive
sexarbejdere.
SIO mener
•

at aktive sexarbejdere skal have samme rettigheder som andre i henseende til beskyttelsestilbud
mv.

•

at Danmark også på andre områder skal følge anbefalingerne fra en ekspertgruppe under EU og
blandt andet undlade at anholde mulige ofre for trafficking for små overtrædelser af skatte- og
udlændingelovgivningen.

•

at der skal gennemføres en undersøgelse om migrante sexarbejderes vilkår, trivsel og holdninger.

•

at politiet skal fokusere bredt på udnyttelse af migranters sårbare position, uanset om der er tale
om forhold, der er omfattet af paragrafferne om trafficking. For eksempel ønsker vi, at sexarbejdere
på gaden skal beskyttes mod tilfældige bander, der afkræver dem ”beskyttelsespenge”.

Med de manglende rettigheder til sexarbejdere, også selv hvis de er ofre for trafficking, ser vi det som en
primær opgave at beskytte migranter mod myndighederne. I 2008 politianmeldte vi Reden International ud
fra dokumentation for, at organisationen holdt sexarbejdere indespærret og fratog dem rettigheder til at
tale i telefon under ophold i det såkaldte beskyttelsestilbud. Ifølge grundloven kan der kun ske
frihedsberøvelse efter en dommerkendelse. Desværre blev anmeldelsen afvist i 2009, dels fordi politiet
vurderede, at sexarbejderne kunne have fravalgt at benytte beskyttelsestilbuddet, dels fordi politiet ikke
kunne komme i kontakt med de kvinder, indespærringen var gået ud over, hvorfor man heller ikke kunne
afhøre dem i sagen.

Information til skolerne
SIO får mange henvendelser fra skoleelever og studerende, der skriver opgaver om sexarbejde, og som
ønsker informationer eller et personligt interview. Gennem 2009 drejede det sig om cirka 150 henvendelser.
Vi besvarer dem alle. Skoleeleverne har som regel en ligefrem tilgang til emnet, og vi mener, de fortjener et
svar, når de har gjort indsatsen med at finde frem til os.
SIO har stadig hjemmesiden www.hvembetalerprisen1.dk, hvor skoleelever kan finde informationer om
sexarbejde. Siden er oprettet som et alternativ til Servicestyrelsens tilsvarende side fra 2008.

Medlemmer og økonomi
SIO havde 31. december 2009, 85 medlemmer. De fleste medlemmer vælger kun at indmelde sig på det
navn, de bruger som sexarbejdere.
Medlemmerne betaler ikke kontingent, og dermed hviler SIO’s ikke blot på frivilligt arbejde, men også på at
de frivillige selv afholder udgifter i forbindelse med arbejdet. SIO har dog i løbet af året modtaget 3000
kroner som frivillige bidrag, som vi takker for.
I september blev Anders Arnfred tilknyttet SIO som praktikant.
Vi har desuden oprettet forumet ”Sexwork in Denmark” på www.sexarbejde.ning.com, hvor både
medlemmer og sympatisører kan debattere og samle dokumentation.

