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FORORD 9 

FORORD 

I månederne januar og september 2001 blev der etableret to forsøgs- og 
udviklingsprojekter indenfor prostitutionsområdet i henholdsvis Århus 
og Vejle Amt. Den primære målgruppe for de to projekter er danske kvin- 
der på massageklinikker. Såkaldte narkoprostituerede og udenlandske 
kvinder, der prostituerer sig i Danmark, har ikke været omfattet af forsøgs- 
og udviklingsarbejdet i de to amter. Projekterne er finansieret af Social- 
ministeriets satspulje. Den direkte anledning til at etablere projekterne 
var en ophævelse af § 199 i straffeloven, der omhandlede prostitution. 

Ophævelsen medfører en ændring i straffeloven, der indebærer en 
afkriminalisering af prostitution, samt en kriminalisering af kunder til 
prostituerede under 18 år. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 43) frem- 
går det, at prostitution i sig selv ikke bør anses som en kriminel aktivi- 
tet, men at prostitution både er et udtryk for og en årsag til sociale pro- 
blemer. De to forsøgs- og udviklingsprojekter skulle i løbet af en fireårig 
periode forsøge at afdække, hvordan en permanent indsats kunne til- 
rettelægges rundt omkring i landet. Tankegangen var, at erfaringerne 
fra de to forsøgs- og udviklingsprojekter kunne anvendes i andre regio- 
ner. 

Det skal understreges, at projekterne ikke har været fastlåste i, om det 
skulle være en social indsats, en sundhedsmæssig indsats eller noget 
andet. I Århus Amt har der fra forsøgsperiodens begyndelse været sat 
fokus på unge og forebyggelse af prostitutionserfaringer. Der blev iværksat 
et pædagogisk udviklingsarbejde, der tog udgangspunkt i, hvordan man 
kunne udvikle pædagogiske redskaber på ungeinstitutionerne i Århus 
Amt. Redskaber, der kunne gøre pædagogerne bedre til at tackle de pro- 
blemstillinger, der kan opstå, når unge prostituerer sig eller indgår i 
prostitutionslignende relationer. I Vejle Amt er der i maj 2004 blevet 
etableret et metodeudviklingsprojekt på ungeområdet. Forsøgsprojek- 
ternes udviklingsarbejde udkommer som en selvstændig evaluering i 
december 2004. Evalueringen udarbejdes af forskningsassistent Bettina 
Bertelsen. 
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I nærværende undersøgelse følger vi forsøgs- og udviklingsprojekternes 
arbejde med danske kvinder på massageklinikker. På baggrund af inter- 
view med projektmedarbejderne og prostituerede på massageklinikker 
forsøger vi at ræsonnere os frem til, om prostitution kan forstås som et 
socialt problem, herunder, hvilke barrierer der er forbundet med at etab- 
lere permanente indsatser på prostitutionsområdet. Det skal understre- 
ges, at formålet med denne undersøgelse ikke har været at producere 
generelle udsagn om prostitueredes levevilkår i Danmark. Formålet har 
været at undersøge, hvordan udvalgte prostituerede oplever deres egen 
situation, herunder om der er behov for en permanent social og sund- 
hedsmæssig eller anden indsats. 

Med undersøgelsen har vi ønsket at give et nuanceret indblik i en ver- 
den, der er ukendt for mange. Den henvender sig til praktikere, stude- 
rende og beslutningstagere, der er i berøring med prostitution. Der er 
mange meninger om og holdninger til prostitution både blandt politi- 
kere, praktikere og de prostituerede selv. Med undersøgelsen peger vi 
på, at prostitution næppe kan forstås som et entydigt og afgrænset fæ- 
nomen. Prostitution er en problemstilling med mange facetter, hvor der 
hverken findes lette eller standardiserede løsninger. Undersøgelsen er 
finansieret via en kombination af tilskud fra Socialministeriets satspulje 
samt et retsbeløb fra en forskerpris fra Sygekassernes Helsefond. Det skal 
understreges, at ansvaret for undersøgelsens indhold, herunder empiri 
og konklusioner er forfatternes eget selvstændige ansvar. 

Der skal rettes en stor tak til medarbejderne ved de to forsøgs- og 
udviklingsprojekter samt til de prostituerede, der velvilligt har bidraget 
til undersøgelsen. 

Aalborg, den 4. juli 2004 
Tina Ussing Bømler Bettina Bertelsen 
Lektor, forskningsansvarlig Forskningsassistent 
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1 

BAGGRUND OG FORMÅL 

1.1   INDLEDNING 
I mere end 4000 år har prostitution været kendt i dele af verden, hvor 
den prostituerede på den ene side traditionelt set har stået som et sym- 
bol på synden og på den anden side også er blevet opfattet som en stabili- 
sator for moralen og ægtestanden i samfundet. Der er mange meninger 
om prostitution og prostituerede. Det er et emne, der er omgivet af tabuer, 
mystik, forargelse, fascination og moralske holdninger. Selvom der in- 
ternationalt set er skrevet utallige bibliografier og bøger om prostitu- 
tion, er forskningen i prostitution i Danmark relativt begrænset. 

Den begrænsede forskning i Danmark er indenfor den sociologiske 
forskning præget af tre teoretiske perspektiver (Järvinen 1990:10): Det 
funktionalistiske, det feministiske og et socialt interaktions-/kontrol- 
perspektiv. De tre perspektiver udtrykker forskellige forståelser af pro- 
stitution. Det funktionalistiske perspektiv på prostitution var særligt 
fremtrædende i forskningslitteraturen i 1960-1970'erne og ser prostitu- 
tion som en naturlig konsekvens af mandens seksualitet. Prostitution 
er her et fænomen, der er evigt, tidløst og relativt uafhængig af samfun- 
dets struktur og udviklingsniveau. Prostitution omtales derfor ofte som 
kvindens ældste erhverv og et erhverv, der er nødvendigt, hvis ægteska- 
bet skal bevares som institution. Lettere karikeret skriver Thielst (2001), 
at skal man undgå voldtægt, incest mv. og har man ikke en kone, en 
kæreste eller en smidig elskerinde, der kan tage trykket, er prostitution 
en god og nødvendig løsning i et civiliseret samfund. Karikeret eller ej 
så eksisterer det funktionalistiske syn fortsat på prostitution både i me- 
dierne og i den politiske retorik, men også blandt mange aktive prosti- 
tuerede, der selv mener, at deres erhverv forebygger voldtægter og red- 
der mange ægteskaber. 

Forsøger man ud fra et funktionalistisk perspektiv at forklare, hvorfor 
kvinder bliver prostituerede, ses der meget varierende forklaringer. Dog 
kan de sammenfattes til at vedrøre fire forhold. For det første det psyki- 
ske plan, hvor de prostituerede beskrives som dårligt begavede, mentalt 
forstyrrede og/eller psykopater. For det andet det seksuelle plan, hvor 
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de prostituerede beskrives som „hyperseksuelle". Lesbiske og frigjorte 
kvinder anses bl.a. at være overrepræsenterede blandt de prostituerede. 
For det tredje på det sociale plan, hvor kvinderne vurderes at påbegynde 
prostitution som følge af traumatiske barndomsoplevelser, dårlige 
forældrerelationer, sygdom, alkohol og misbrug i hjemmet. For det fjerde 
det økonomiske plan, hvor kvinderne antages at begynde på prostitu- 
tion, fordi prostitution indebærer „lettjente penge". De prostituerede 
beskrives som kvinder med høje socioøkonomiske ambitioner, men be- 
grænsede muligheder for at realisere dem. En fællesnævner for en stor 
del af den funktionalistiske prostitutionslitteratur er, at de prostituerede 
beskrives som afvigende, unormale i psykisk, seksuel eller social hense- 
ende (Järvinen 1990:12f). 

Der iværksættes i samfundet1 formelle og uformelle kontrolforanstalt- 
ninger mod kønshandlens direkte parter (prostituerede, kunder, formid- 
lere) med henblik på at bekæmpe kønshandlen eller direkte styre den 
ind i socialt accepterede former. Det funktionalistiske syn på prostitu- 
tionskontrollen kan sammenfattes i tre punkter. 

• For det første kendetegnes perspektivet ved, at prostitution anses som 
en nødvendighed i et samfund. En udryddelse af kønshandlen er 
derfor et urealistisk kontrolpolitisk mål. Strengere foranstaltninger 
reducerer ikke prostitutionen. De medfører blot, at den offentlige 
prostitution erstattes af mere diskrete prostitutionsformer. 

• For det andet kendetegnes perspektivet ved, at prostitutionskontrol- 
len kan have direkte negative konsekvenser. Prostitutionen bliver 
af mange funktionalistiske skribenter beskrevet som en „sikkerheds- 
ventil" i samfundet. Uden prostitution ville visse mænds ensomhed 
og seksuel isolation blive total. Den seksuelle frustration ville resul- 
tere i et øget antal voldtægter og andre seksuelle overgreb. Uden pro- 
stitution ville de frustrerede ægtemænd, der ikke får tilfredsstillet 
deres seksuelle behov i ægteskabet, søge til andre udenomsægteska- 

                                                           
1 Järvinens antagelser er hentet fra hendes undersøgelse: „Prostitution i Helsingfors - 
en studie i kvinnkontrol" (1990), der er et mangeårigt forskningsprojekt om prostitu- 
tion i Helsingfors. Undersøgelsen handler bl.a. om den politiregistrerede prostitu- 
tion i Helsingfors i årene 1945-1986. Prostitutionen studeres hovedsageligt ud fra 
et myndighedsperspektiv gennem en analyse af Helsingfors politis forhørsprotokol 
med kvinder, som mistænkes for prostitution i disse årtier. Der indgår bl.a. oplys- 
ninger fra et landsomfattende løsgængerregister, oplysninger om rufferi samt 
restaurantinspektørers rapporter omhandlende restaurantprostitution. Undersø- 
gelsen baserer sig også på interview med to kategorier af prostituerede kvinder; call- 
girls/hotelprostituerede og hjemløse kvinder med prostitutionserfaringer (Järvinen 
1990:5). 
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belige forbindelser. Forbindelserne kunne være en trussel mod fa- 
milien som institution. En kortvarig kontakt til en prostitueret me- 
nes ikke at udgøre en trussel. 

• For det tredje kendetegnes perspektivet ved, at prostitutionskontrol- 
len skal indrettes på kønshandlens sociale følgeproblemer og ikke 
på selve kønshandlen. Disse problemer kan fx være kriminalitet, 
kønssygdomme, alkohol- og narkoproblemer. Bekæmpelse af disse 
forhold er mere realistisk og påkrævet end bekæmpelse af køns- 
handlen. Et forhold mellem to frivillige voksne, som ikke forstyrrer 
den sociale orden, tilhører privatlivet (ibid.:14f). 

Det feministiske perspektiv i prostitutionsforskningen var særligt fremme 
i 1970-1980'erne, men kan føres tilbage til prostitutionsdebatten om- 
kring 1900-tallet. Perspektivet har også været ret fremtrædende i nyere 
nordisk prostitutionsforskning. Det feministiske perspektiv på prosti- 
tution tager udgangspunkt i uligheden mellem kønnene. Prostitution 
udspringer af magtfordelingen i samfundet og er derved ikke et naturgi- 
vet og tidløst fænomen. Det defineres af og forandres med magtfor- 
holdene i samfundet. Det er kvindernes underordnede position i sam- 
fundet, der gør, at kvinder må sælge deres kroppe for at få del i ellers 
uopnåelige socioøkonomiske fordele. 

Kønshandlen illustrerer magtforholdet på to områder. For det første 
afspejler kønshandlen et patriarkalsk seksualsyn, hvor mænd defineres 
som seksuelle væsner og kvinder som aseksuelle. Ifølge det patriarkal- 
ske seksualsyn eksisterer, der en grundlæggende og upåvirkelig skelnen 
mellem mænds og kvinders seksuelle behov. De „normale" mænds sek- 
sualbehov beskrives af feminister som en naturkraft, der ikke kan under- 
ordnes ægteskabet og familieliv. De „normale" kvinders seksualbehov 
er ubetydeligt, monogamt og sekundært i forhold til kvindens repro- 
duktive funktioner. Konsekvensen af denne uoverensstemmelse er, at 
en gruppe offentlige kvinder må stå til disposition i mandssamfundet. 
Disse kvinder bliver i modsætning til de „normale" betragtet som sek- 
suelle væsner. De repræsenterer ifølge feministiske skribenter den mørke, 
erotiske og spændende side af kvindekønnet i mandssamfundet, men 
tillige den mest degraderende og foragtede side (ibid.:14f). 

For det andet afspejler kønshandlen en tendens i samfundet til at be- 
tragte kvindekroppen som en handelsvare. Kvindekroppen er, sammen- 
lignet med mandekroppen, stærkt kommercialiseret fx i reklamer og 
markedsføring. Kvindens samfundsmæssige værd er et helt andet sted 
end mænds, knyttet til ungdom og et bestemt skønhedsideal. Kvinde- 
kroppen har status som handelsvare; den kan købes, anvendes og byt- 
tes ud, og udgør den naturlige baggrund for en regulær kønshandel. 
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Forsøger man ud fra et feministisk perspektiv at forklare hvorfor kvinder 
bliver prostituerede, findes der flere forklaringer herpå. En fællesnæv- 
ner for disse er, at indtrædelsen har noget med magt-/ressourcefordeling 
og kønsroller at gøre. Den mest fremførte begrundelse for at kvinder 
prostituerer sig er økonomisk. Ifølge Järvinen (1990) viser historiske 
undersøgelser og undersøgelser af forholdene i dag, at prostituerede ofte 
rekrutteres fra familier med økonomiske problemer, arbejderklasse- 
familier og fattige indvandrerfamilier2. De viser også, at prostituerede 
ofte har dårlig uddannelse, få arbejdserfaringer og relativt få mulighe- 
der for at skaffe sig et socialt og økonomisk tilfredsstillende job. For disse 
socioøkonomiske depriverede kvinder udgør prostitution et „rationelt" 
alternativ. Kvinderne foretrækker prostitution frem for dårligt betalte, 
opslidende job med lav status. Andre forklaringer er ifølge Järvinen (1990) 
forankrede i kvindernes sociale rodløshed, ensomhed og/eller social 
afvigelse. Prostituerede befinder sig ofte udenfor familien, skolesystemet 
og arbejdsmarkedet gennem længere tid, inden de debuterer i køns- 
handlen. Prostitutionsmiljøet med dets sociale netværk og veldefinerede 
normsystem kan udgøre et lokkende alternativ. For det tredje menes 
prostitution på det individuelle at niveau hænge sammen med andre 
former for seksuel udnyttelse. Fx viser visse undersøgelser3, at incest- 
og voldtægtsoplevelser i barndommen er hyppige blandt prostituerede. 
Dog mener Järvinen, at forskningsresultaterne på dette område er 
modsætningsfyldte, idet andre undersøgelser4 netop viser, at seksuelle 
overgreb i barndommen/ungdommen forekommer lige så hyppigt blandt 
prostituerede som ikke prostituerede. 

Overordnet set betyder det ikke, at det feministiske perspektiv anskuer 
prostituerede som sociale afvigere. Det feministiske perspektiv ser pro- 
stituerede som kvinder, der befinder sig i en underordnet position, hvor 
det er de samfundsmæssige faktorer, der muliggør og opretholder pro- 
stitution. Der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem 
økonomiske problemer, begrænsede muligheder på arbejdsmarkedet, 
social rodløshed og prostitution. Relationen går via det seksualsyn og 
de kønsroller, der dikterer, at man har ret til at kræve seksuelle tjenester 
af kvinder. De prostituerede er ikke psykiske eller sociale afvigere i tradi- 
tionel forstand jf. det funktionalistiske perspektiv. De, er kvinder, der 

                                                           
2 Som eksempel herpå henviser Järvinen til David 1971, Gray 1973, Perry 1978, 

Finnegan 1979, Walkowitz 1980, Rosen 1982, Bracey 1983, Larsson 1983, Butler 1985, 
Høigård & Finstad 1986, Schaepdrijver 1986 (Järvinen 1990:17). 

3 Som eksempel herpå refererer Järvinen til James & Meyerding 1977, Vitaliano m.fl. 
1981, Silbert & Pines 1983 (Järvinen 1990:17). 

4 Som eksemplificering henviser Järvinen til Potterat m.fl. 1985 (Järvinen 1990:17). 
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grundet en underordnet social position med få attraktive alternativer, 
ender i eller vælger prostitutionsrollen. 

Ud fra et feministisk perspektiv vedrører prostitutionskontrollen to 
aspekter, nemlig afvigende kvinder og kvindelig seksualitet. Prostitu- 
tionskontrollens objekt har i alle beskrevne kontrolsystemer været de 
prostituerede, og ikke kunderne samt formidlerne. Da kvinden betrag- 
tes som aseksuel og monogam, og den prostituerede beskrives som sek- 
suel og polygam, defineres hun som afvigende. Hun bliver dermed et 
naturligt objekt for samfundets straffende foranstaltninger. Prostitutions- 
kunden afviger ikke fra de seksuelle normer, der gælder hans køn. 
Prostitutionskøb er blot udtryk for langvarig seksuel frustration. Prostitu- 
tionskontrollens opgave kan derfor være at beskytte kunden mod køns- 
handlens negative følger, fx kønssygdomme. 

Ifølge Järvinen går et andet argument i en kønsselektiv kontrolpolitik 
på, at den aktive prostituerede kvinde har flere seksuelle kontakter end 
en prostitutionskunde. Hun antages at være mere kontaktsøgende end 
kunden, hvor hun ved at tilbyde sig i offentligheden også udgør et syn- 
ligt socialt problem5. 

Andre forskere mener omvendt, at kunderne er lige så kontaktsøgende 
og synlige, idet de ofte kører længe rundt i kvarterene, hvor de prostitu- 
erede opholder sig, før de udvælger én. Et tredje argument går på, at den 
prostituerede, modsat kunden, er direkte involveret i et asocialt miljø. 
Det er hende, der lever sammen med alfonser og andre kriminelle. For- 
holdsregler mod kvinderne antages derfor, ifølge Järvinen, at have større 
effekt på den samlede kriminalitet end forholdsregler mod kunden 
(ibid.:20f). 

Sideløbende med det feministiske perspektiv på prostitution har et so- 
cialt interaktions-/kontrolperspektiv på prostitution været fremtrædende 
i forskningen særligt omkring 1970-1980. Forskningen har hentet in- 
spiration fra de klassiske interaktions- og kontrolteoretikere6. Et socialt 
interaktions-/kontrolperspektiv og et feministisk perspektiv udelukker 
ikke hinanden. Tværtimod kan sociale interaktions-/kontrolstudier fore- 
tages ud fra et feministisk perspektiv. 

Ud fra et socialt interaktions-/kontrolperspektiv betragtes prostitution 
som et relativt fænomen, hvor indholdet afhænger af tid og rum. Pro- 
stitution er en social konstruktion, hvor der ikke opereres med en fast 
definition, men med en foranderlig definition, som tager udgangspunkt 

                                                           
5 Begrebet socialt problem diskuteres yderligere i kapitel 6 og kapitel 9. 
6 Her henviser Järvinen fx til Becker, Kitsuse, Lemert, Matza, Sykes og Schur (Järvinen 
1990:23). 




