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Forord 
 
Denne rapport er en redegørelse for den viden og de erfaringer, det tidligere PRO-
Centret og Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte) 
har opnået gennem vidensindsamling, formidling og metodeudvikling i forhold til 
prostitution i Danmark. Desuden danner rapporten baggrund for et oplæg til en hel-
hedsorienteret handlingsplan på prostitutionsområdet. 
 
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, Tema Prostitution (PRO-Temaet), 
har valgt at give en grundig beskrivelse af den eksisterende viden om prostitutionen i 
Danmark som grundlag for de anbefalinger om en social og sundhedsmæssig indsats, 
Temaet fremsætter, og for at belyse det fortsatte behov for viden på området. Endvi-
dere har Temaet valgt at behandle prostitutionsproblematikken i sin helhed for at 
belyse fænomenets kompleksitet, herunder de meget modsatrettede forståelser af og 
holdninger til prostitution, der hersker i samfundet.  
 
Sigtet med rapporten er at give et grundlag for en videre udvikling af sociale og 
sundhedsmæssige indsatser for prostituerede herunder, at de prostituerede, der ønsker 
at komme ud af prostitution får støtte hertil, samt at forebyggende, skadereducerende 
og rådgivende opsøgende indsatser bliver styrket, og at der i særlig grad sættes fokus 
på at forebygge, at unge går ind i prostitution. Derfor har PRO-Temaet valgt at frem-
sætte anbefalinger til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. En sådan 
indsats forudsætter en integreret, tværministeriel indsats, og Temaet fremsætter der-
for anbefalinger, som involverer flere ministerier og forudsætter et samarbejde mel-
lem disse.  
 
Rapporten er skrevet af konsulenterne i PRO-Temaet, Martine Grassov (barselsvi-
kar), Jette Heindorf, Claus Lautrup, Maria-Pia de Palo, Flemming Pedersen og Mo-
gens Holm Sørensen samt temaleder Nell Rasmussen. Sidstnævnte har også sam-
menskrevet og redigeret rapporten. Bibliotekar Mads Jacob Rasmussen har forestået 
kontrol af referencer og litteraturlisten.  
 
For korthedens skyld anvendes generelt betegnelsen PRO-Temaet i redegørelsen. 
Anbefalingerne er fremsat af Videnscentret, hvorfor der i disse henvises til Videns- 
og Formidlingscenter for Socialt Udsatte.   
 
Rapporten er opbygget således, at der gives en beskrivelse af prostitutionen i Dan-
mark, herunder af prostitueredes behov og retsstilling, samt en beskrivelse og analyse 
af den aktuelle sociale og sundhedsmæssige indsats på prostitutionsområdet. På bag-
grund heraf fremsættes anbefalinger til den fremtidige indsats og forankringen af 
denne. Rapporten afsluttes med et kortfattet oplæg til en handlingsplan, baseret på en 
række af de fremsatte anbefalinger.   
 
Centerchef Anne Worning, konsulent cand. jur. Jørgen Bent Hansen og konsulent 
Annelise Pawlik har fungeret som kritiske læsere på hhv. hele og dele af rapporten.  
 
 
København, den 15. september 2004 
Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte 
Tema Prostitution 
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1. Indledning 

1.1 PRO-Centrets virksomhed 
Som led i SATS-puljeforliget i 1997 besluttede Folketinget at støtte oprettelsen af et 
treårigt forsøgsprojekt, Center for Forebyggende og Socialt Arbejde med Kvindelige 
og Mandlige Prostituerede. Centret fik navnet PRO-Centret og blev en selvejende, 
landsdækkende institution under Socialministeriet. PRO-Centret afløste to privat-
drevne initiativer, Pro-Linien (en anonym telefonrådgivning for kvindelige prostitue-
rede) og PAF (Center for socialt arbejde med mandlige prostituerede). Baggrunden 
for etableringen af Centret var at videreføre de tidligere projekters arbejde i offentligt 
regi såvel for målgruppen prostituerede som rettet mod sagsbehandlere i socialfor-
valtningen og befolkningen generelt.  
  
PRO-Centrets formål var iflg. vedtægterne: 
- at forebygge og bremse udviklingen af prostitution 
- at bidrage med løsningsmuligheder til prostitueredes sociale og sundhedsmæssige 

problemer 
- at formidle viden og erfaring, der opsamles i forbindelse med Centrets virke. 
 
PRO-Centret havde således både en videns- og rådgivningsfunktion. 
 
Centret blev ledet af en bestyrelse med repræsentation af Amtsrådsforeningen, Fon-
den for Virke mod Mandlig Prostitution, Stadslægen i København, KFUKs Sociale 
Arbejde, Københavns Kommune samt en medarbejderrepræsentant. Centerlederen 
havde det daglige ansvar for Centrets virksomhed. Efter et længerevarende forarbej-
de startede PRO-Centret sit arbejde den 1. juni 1997 og var den 1. september 1997 
fuldt etableret med en leder og 7 ansatte1.  

Klientrettet rådgivning 
Telefonrådgivning 
PRO-Centret etablerede som en af sine første aktiviteter en anonym telefonrådgiv-
ning for aktive og tidligere prostituerede kvinder og mænd, for personer, som over-
vejede at debutere i prostitution, for pårørende og andre netværkspersoner til prosti-
tuerede, kunder samt det sociale og sundhedsmæssige hjælpeapparat, herunder priva-
te og anonyme rådgivninger. Telefonrådgivningen blev betjent af centrets personale 
med socialfaglig og pædagogisk baggrund.  
 
Telefonrådgivningen tjente flere formål. Da prostitution uden for prostitutionsmiljø-
erne er et tabuiseret område, medvirker dette til, at den enkelte prostituerede kvinde 
eller mand isolerer sig. PRO-Centrets telefonrådgivning kunne derfor være en neutral 
rådgivningsinstans, som de prostituerede uden forbehold, anonymt kunne indvie i 
deres problemer. Rådgiverne kunne desuden tilbyde at gå ind i et egentligt rådgiv-
ningsforløb. Endvidere gav telefonrådgivningen mulighed for en systematisk indsam-
ling og bearbejdning af viden om de forskellige problemstillinger, som blev rejst, 
med henblik på at udvikle og forbedre metoder i det sociale arbejde for målgrupperne 
(Buch-Hansen, 2001). 
 
                                                 
1 En gennemgang af den historiske baggrund for PRO-Centrets oprettelse findes i Center for Alterna-
tiv Samfunds Analyses midtvejsevaluering, ”Viden, rådgivning og formidling.”, 2000. 
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Opsøgende arbejde 
I 1998 blev der etableret opsøgende arbejde blandt både kvindelige og mandlige pro-
stituerede. Dette tjente to formål: Det første var at skabe kontakt til og dialog med 
prostituerede for at oplyse om Centrets rådgivnings- og vejledningstilbud. I denne 
sammenhæng viste sikker-sexvejledning sig som en effektiv metode til at skabe kon-
takt. Det andet formål var at udvikle og beskrive metoder for opsøgende socialt ar-
bejde blandt prostituerede og at nå nye grupper på grundlag af de opnåede erfaringer 
(Nyvang, 1999). Det opsøgende arbejde blev endvidere suppleret med en opsøgende 
indsats blandt prostituerede på gaden på Vesterbro i København, i samarbejde med 
KFUKs Sociale Arbejdes værested Reden (Heindorf, 2003). 
 
Endvidere blev der udviklet nyhedsbreve med information om sundhedsmæssige, 
sociale og lovgivningsmæssige emner til kvinder på massageklinikker.2 Den klient-
rettede indsats blev dokumenteret, og der blev foretaget en systematisering af meto-
der i det opsøgende arbejde, som siden er blevet videreformidlet til professionelle i 
det sociale system. 
 
En række konkrete opsøgende projekter er blevet gennemført sideløbende, eksem-
pelvis ”Taskeprojektet” rette til mandlige prostituerede, som annoncerede med sek-
suelle ydelser (Haansbæk, 2001). Mændene blev tilbudt en taske med sikker-sex re-
medier og en vejledning i brugen af dem. Endelig blev der ved hjælp af en thailandsk 
kulturformidler gennemført et opsøgende sundhedsfremmende projekt blandt thai-
landske prostituerede på Vesterbro i København.3 Begge projektet blev gennemført 
med tilskud fra Sundhedsstyrelsen.  

Vidensindsamling og formidling 
Vidensindsamling 
En central del af PRO-Centrets vidensopsamling bestod i systematisk vidensindsam-
ling fra opsøgende og rådgivende arbejde samt via prostitutionsannoncer, artikler i 
dag- og fagblade, bøger og i forskellige prostitutionsmiljøer4. Den bearbejdede viden 
fra det rådgivende og opsøgende arbejde blev formidlet i en håndbog, som har været 
anvendt til at kvalificere den eksisterende viden om prostitution og metoder i socialt 
arbejde, således at Centret kunne opbygge kompetence hos medarbejdere, bl.a. i væ-
restedet Reden, som laver opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøer. 
 
En væsentlig vidensfunktion for PRO-Centret bestod i at medvirke til at initiere 
forskning. Dette skete i samarbejde med Videnskabsbutikker, bl.a. på Roskilde og 
Aalborg Universitetscentre, hvor en række studerende har skrevet specialer med vej-
ledning fra PRO-Centret,5 og dermed har bidraget med ny viden om ubelyste dele af 
prostitutionsområdet. Centrets bibliotek, som gradvist blev opbygget og udviklet med 
en meget bred bogbestand af internationale og nordiske bøger og artikler på prostitu-
tionsområdet, har været central for samarbejdet med universiteterne og støtte til stu-
derende, ligesom Centrets komplette samling af avisudklip om prostitutionsspørgs-

                                                 
2 PRO-Centrets Nyhedsbreve 1 - 5. 
3  Manion, Patoommat.  
4 Vedr. yderligere vidensindsamling henvises til PRO-Centrets årsberetninger.  
5 Bl.a. det specialestudie, som lå til grund for Paul Lyngbye: Mænd der betaler kvinder – Om brug af 
prostituerede. Roskilde Universitetsforlag, 2000, og Stinne Louise Hansen og Vibeke Lybecker Jen-
sen: Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere – Sammenlignende undersøgelse af 
parlamentsdebatter. Speciale fra Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Marts 2004. 
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mål har givet Centret mulighed for at være opdateret og at kortlægge prostitutionens 
udvikling.  
 
I forbindelse med det rådgivende og opsøgende arbejde skabte PRO-Centret samar-
bejdsrelationer med andre organisationer, som arbejdede med rådgivning og vejled-
ning af prostituerede, herunder de to modelprojekter, PRO-Vejle og Modelprojekt 
PRO-ÅRHUS, som blev oprettet af Socialministeriet i de to amters sundhedsfrem-
mende og forebyggende afdelinger i 2001. Formålet med modelprojekterne har ifølge 
deres mandat været at give viden om det problemfelt, som prostitution og en prostitu-
tionsindsats udgør, samt at give ideer til, hvordan indsatsen kan forankres regionalt/ 
lokalt, både fagligt og organisatorisk, og eventuelt støttes lovgivningsmæssigt. Ud-
over erfaringsudveksling og metodediskussioner på grundlag af opsøgende arbejde, 
rådgivnings- og vejledningsindsatser, har PRO-Centrets samarbejde med modelpro-
jekterne bl.a. ført til en fælles spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder på massage-
klinikker (Christensen og Barlach, 2004) og et projekt om at skabe bevidsthed og 
viden om unge og prostitution blandt døgninstitutionspersonale.6 
 
Formidling 
I 1998 blev PRO-Centrets forsøgsperiode forlænget til udgangen af år 2000. Der blev 
etableret kontakt til Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen med hen-
blik på en øget indsats fra kommuner og amter for forebyggende og socialt arbejde 
rettet mod kvindelige og mandlige prostituerede. Endvidere tog PRO-Centret initiativ 
til at etablere et – fortsat eksisterende - netværk af socialarbejdere, som arbejdede 
med prostituerede. Formålet med dette var at give fagfolk, som arbejdede med prosti-
tution, mulighed for at mødes en eller to gange om året og få opdateret og udvekslet 
viden og erfaringer samt at etablere konkrete emnespecifikke, landsdækkende ar-
bejdsgrupper for at opkvalificere den eksisterende viden på området.  
 
Udover skriftlig formidling afholdt PRO-Centret, bl.a. i samarbejde med Støttecenter 
mod Incest, en række temadage for socialarbejdere om prostitutionsophør samt del-
tog i andre faglige møder og konferencer med oplæg, bl.a. i Dansk Socialrådgiver-
forenings årlige Socialrådgiverdage. Ved disse lejligheder var det muligt at komme i 
direkte kontakt med sagsbehandlere i socialforvaltninger, f.eks. om nogle af de van-
skelige sociale problemstillinger, der er forbundet med prostitutionsophør. Endvidere 
forestod PRO-Centret en række undervisningsaktiviteter for social- og sundhedsfag-
lige målgrupper samt forelæsninger på universiteter og afholdt den 7. nordiske pro-
stitutionskonference i 20037. 
 
PRO-Centret har lagt stor vægt på at indgå i nationale, nordiske og europæiske net-
værk, som kunne bidrage til Centrets vidensopsamling, til faglig erfaringsudveksling 
samt til at opkvalificere netværksdeltagere og at nuancere forståelsen af forskellige 
aspekter af prostitutionen. Centret oprettede i 1999 Netværk mod handel med kvin-
der, bestående af enkeltpersoner og repræsentanter for NGOer samt et tilsvarende 
netværk for offentlige myndigheder og institutioner involveret i dette arbejde. Disse 
netværk er videreført som led i implementeringen af regeringens handlingsplan til 
bekæmpelse af kvindehandel. Endvidere indgik Centret i Nordisk Prostitutionsnet-
værk, som udover at arbejde med konkrete problemstillinger, også har gennemført 

                                                 
6 Metodeudviklings- og forebyggelsesprojekt vedrørende unge og prostitution i Vejle Amt (2003). 
7 Claus Lautrup (red.) 7. Nordiske Prostitutionskonference, konferencerapport. PRO-Centret 2003. 
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fælles nordiske konferencer og initiativer, bl.a. en undersøgelse blandt mandlige pro-
stituerede (Heindorf og Lautrup, 2004). Centret har også deltaget i flere EU-finan-
sierede netværker til forebyggelse af HIV/AIDS blandt kvinder og mænd i prostitu-
tion, European Intervention Project, AIDS Prevention for Prostitutes (EUROPAP), 
Transnational AIDS/STI Prevention among Migrant Prostitutes in Europe Project, 
(TAMPEP) og European Network Male Prostitution (ENMP), og senest i et projekt 
om internetbaseret oplysning til udenlandske prostituerede om deres retsstilling i de 
enkelte EU-lande FEMMIGRATION8, samt i EU-kommissionens ekspertgruppe om 
bekæmpelse af handel med mennesker9. Gennem netværksdeltagelsen har PRO-
Centret opnået viden og erfaringer, som også kunne bruges i formidling til praktike-
re, studerende i undervisningssammenhænge, på konferencer og på Centrets hjem-
meside10.  
 
En meget væsentlig og krævende formidlingsopgave for PRO-Centret har været at 
informere og servicere medierne og medvirke til, at deres formidling om prostitution 
blev mere vidensbaseret og nuanceret11. Herudover har Centret løbende udarbejdet 
notater o.l. til Socialministeriet og andre ministerier om emner inden for prostituti-
onsområdet, afgivet høringssvar i forbindelse med forberedelse af ny lovgivning 
samt besvaret henvendelser fra politiske partier og folketingsmedlemmer.   
 
Evaluering af PRO-Centrets virksomhed 
En evaluering af PRO-Centrets virksomhed foretaget af Center for Alternativ Sam-
fundsanalyse (CASA) i 2000 konkluderede, at Centrets dobbeltfunktion som rådgiv-
nings- og videnscenter indebar visse vanskeligheder i henseende til prioriteringen af 
hhv. den klientrettede rådgivning og videnscenterfunktionen. En årsag til dette var, at 
den klientrettede rådgivning havde en tendens til at prioritere sig selv og at tage tid 
og ressourcer fra vidensindsamlingen, fordi der ikke var andre aktører at henvise til. 
Også i forhold til samarbejdspartnere kunne der opstå usikkerhed om Centrets rolle i 
samarbejdsrelationer, samt om hvilken rolle vidensudvekslingen skulle have. Evalue-
ringen konkluderede endvidere, at Centret havde påbegyndt en indsats i forhold til at 
formidle viden om prostitution til medarbejdere i amter og kommuner, samt at det 
var lykkedes at skabe kontakt med kvinder og mænd i prostitution og give dem råd-
givning og vejledning. 
  
På grundlag af evalueringens perspektiveringer blev PRO-Centrets virksomhed i 
samråd med Socialministeriet i 2002 omlagt, således at den udelukkende omfattede 
vidensopsamling, formidlingsfunktioner og konsultativ bistand til kommuner, amter, 
andre myndigheder og offentligheden. For at tilpasse sin virksomhed til evaluerin-
gens perspektiveringer udarbejdede PRO-Centret i 2002 en strategisk plan for perio-
den indtil udgangen af 2004. Perspektivet for den strategiske plan blev senere for-
længet til udgangen af 2005, idet Centret i 2002 fik forlænget sin bevillingsperiode 
til udgangen af 2005.  
 
 
 
                                                 
8 www.femmigration.net Legal Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked Women on the Internet. 
9 Kommissionens beslutning af 25. marts 2003 om nedsættelse af en rådgivende gruppe, kendt som 
’Ekspertgruppen om handel med mennesker’. 
10 Tidligere www.pro-centret.dk, nu www.vfcudsatte.dk. 
11 Jf. kap. 11.3 om Mediernes rolle i forhold til prostitution. 
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De strategiske indsatsområder for PRO-Centret har siden ultimo 2002 omfattet: 
- at arbejde for at amter og kommuner opretter klientrettet rådgivning og støttetil-

bud til prostituerede på lokalt plan, 
- at fungere som et landsdækkende videns-, formidlings- og rådgivningscenter, 

som er kendt og bruges af alle relevante aktører, 
- at arbejde for, at handel med kvinder til prostitution i Danmark forebygges, be-

grænses og retsforfølges i overensstemmelse med internationale konventioner, 
som Danmark har tiltrådt, samt at de handlede kvinder sikres rådgivning og støt-
te, 

- at arbejde for at påvirke holdninger, viden og adfærd for at forebygge og begræn-
se udbredelsen af prostitution på en måde, som ikke stempler eller bidrager til 
udstødning af prostituerede. 

Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 
På foranledning af Socialministeriet blev PRO-Centret den 1. juli 2003 sammenlagt 
med Støttecenter mod Incest i Danmark, Videnscenter om Alkohol, Formidlingscen-
ter for Socialt Arbejde og Formidlingscenter Storkøbenhavn til den selvejende insti-
tution, Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte). 
PRO-Centrets videns- og formidlingsfunktioner og strategiske plan er blevet fortsat i 
Tema Prostitution (PRO-Temaet) inden for rammerne af VFC Socialt Udsatte. Cent-
rets formål er at indsamle, udvikle og formidle viden og praksiserfarig om udsatte 
grupper og herigennem at medvirke til indsatsen over for udsatte grupper. Institutio-
nen skal desuden bidrage til udvikling af det sociale arbejdes metoder og medvirke til 
udvikling af handlingsperspektiver og konkrete løsningsforslag. 
 
Ud over sine kerneaktiviteter, som er tilpasset VFC Socialt Udsattes formål, har 
PRO-Temaet siden oktober 2003 været ansvarlig for at koordinere og dokumentere 
de aktiviteter, som indgår i gennemførelsen af regeringens handlingsplan til bekæm-
pelse af kvindehandel, herunder den sociale indsats og det opsøgende arbejde, lige-
som PRO-Temaet er ansvarlig for bl.a. at opbygge ambassade- og andre netværk og 
at monitorere den europæiske udvikling på området. Endvidere samarbejder temaet 
med Københavns Kommune om et projekt om brobygning mellem thailandske pro-
stituerede på Vesterbro og Vesterbro Lokalcenter samt om efteruddannelse af en 
gruppe nøglepersoner blandt sagsbehandlere i kommunens socialcentre. Ligeledes 
samarbejder temaet med Ligestillingsministeriet om at gennemføre en både kvantita-
tiv og kvalitativ undersøgelse af prostitutionskunders baggrund og bevæggrunde for 
at søge prostituerede.   
 
Socialministeriet skal inden udgangen af 2004 udarbejde en handlingsplan på prosti-
tutionsområdet, og der skal i lyset af kommunalreformen tages stilling til den fremti-
dige forankring af den sociale og sundhedsmæssige indsats for prostituerede. Denne 
redegørelse tager sigte på at bidrage hertil.  
 

1.2 Prostitutionsforståelse og værdigrundlag 
VFC Socialt Udsattes forståelse af prostitution bygger på en social helhedsforståelse. 
I overensstemmelse hermed lægger PRO-Temaet en samfunds- og markedsmæssig 
definition til grund for sin vidensindsamling og formidlingsindsats.  
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Prostitution er: 
”En transaktion mellem mindst to handlende parter, der henholdsvis køber og sælger 
seksuelle ydelser. Handlen foregår i en kort afgrænset tidsperiode, og betalingen for 
den seksuelle tjeneste sker umiddelbart før eller efter den seksuelle tjeneste leveres.” 
(Järvinen, 1990). 
 
Og/eller: 
 
”Prostitution – som i indhold og former præges af de eksisterende samfundsforhold - 
foreligger, når mindst to handlende parter under markedsmæssige betingelser køber 
respektive sælger fysisk adgang til en krop eller andre seksuelle handlinger. 
  
Den ene part, køberen, køber sig således fysisk adgang til den anden parts krop eller 
rådighed over visse af den anden parts fysiske berøringer for egne seksuelle formål i 
en vis tid. Den anden part, den prostituerede, sælger fysisk adgang til sin krop eller 
rådighedsret over visse fysiske berørende handlinger til køberens seksuelle formål i 
en vis tid. Den transaktion, som prostitutionen indbefatter betales sædvanligvis i 
penge, men andre betalingsmidler kan også forekomme.”   
(Prostitutionen i Sverige (DsS1980:9)). 
 
Som samfundsmæssigt fænomen udspiller prostitution sig på et marked med en kø-
ber og en sælger af seksuelle ydelser, samt en række aktører, der bidrager til og pro-
fiterer af opretholdelsen af markedet. Sælgeren i prostitution, oftest en kvinde, har 
traditionelt været kriminaliseret, eksponeret og stemplet i samfundet, mens kunden i 
prostitution har været usynlig.  

Menneskerettigheder 
Prostitution er ikke i sig selv en krænkelse af internationale menneskerettigheder. 
Artikel 6 i FNs Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (CEDAW) fastslår, at ”stater skal tage alle passende forholdsregler, herun-
der gennemføre lovgivning med henblik på at hindre enhver form for handel med 
kvinder og udnyttelse af kvinder ved prostitution.” PRO-Temaets prostitutionsforstå-
else bygger på en anerkendelse af prostitueredes menneskerettigheder, ret til selvbe-
stemmelse, værdighed og integritet og ret til ikke at blive diskrimineret. I tilfælde, 
hvor prostituerede ikke er offer for menneskehandel eller udnyttelse, ”tvungen prosti-
tution,” anses prostitution som omfattet af individets selvbestemmelsesret. Dette in-
debærer, at det er en ret at vælge prostitution som en overlevelsesstrategi. Dette valg 
kan såvel ud fra sociale som kønspolitiske og andre værdier forekomme uaccepta-
belt, og det er et samfundsmæssigt ansvar at skabe andre muligheder for forsørgelse 
for kvinder frem for at begrænse deres handlemuligheder. Dette er også baggrund 
for, at CEDAW-Komitéen har anbefalet staterne at afkriminalisere prostitution, såle-
des at det ikke er strafbart at være prostitueret. 
 
Det er heller ikke en menneskeret at få opfyldt sine seksuelle behov, og staten har 
ingen pligt til at sikre, at mænd (eller kvinder) får opfyldt deres seksuelle ønsker. 
Hvor en sådan behovsopfyldelse er uforenelig med andre personers menneskerettig-
heder, f.eks. fordi den er forbundet med vold, tvang, udnyttelse eller misbrug af 
magt, er det statens pligt at sikre beskyttelse mod dette såvel gennem lovgivning og 
andre foranstaltninger, som håndhæves i praksis. Hvorvidt og i hvilken udstrækning 
samfundet i øvrigt finder anledning til at forholde sig til mænds (og kvinders) adgang 
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til at få opfyldt deres seksuelle behov ved at betale for det, beror på andre overvejel-
ser. Forpligtelsen til at beskytte børn og unge under 18 år mod seksuelle overgreb og 
seksuel misbrug, herunder betalt seksuel udnyttelse (Strfl. § 223 a), er derimod en 
direkte følge af Børnekonventionens artikel 34.   
  
Diskrimination af prostituerede er rodfæstet og udbredt i samfundet, og i den ud-
strækning den giver sig udslag i, at prostituerede ikke nyder samme rettigheder og 
muligheder som andre borgere, kan diskriminationen være stridende mod Den Euro-
pæiske Menneskerettighedskonvention og FNs Menneskerettighedskonvention. Dette 
er f.eks. tilfældet, hvis domstolene stiller højere beviskrav i en straffesag om vold-
tægt mod en prostitueret end mod andre kvinder, eller hvis socialforvaltninger fjerner 
et barn fra en kvinde i prostitution udelukkende, fordi man har en forestilling om, at 
hun har en ringe forældreevne, fordi hun er prostitueret. Det er derfor væsentligt, at 
offentlige myndigheder er opmærksomme på forforståelser om prostituerede, som 
kan influere på deres sagsbehandling og afgørelser. Ligeledes er der behov for at 
udfordre befolkningens diskriminerende holdninger til prostituerede, så de bliver 
behandlet med samme respekt som andre borgere, og kommer til orde i spørgsmål, 
der berører deres liv. 
 

1.3 Prostitutionsterminologi 
Prostitution er et samfundsmæssigt fænomen, som de fleste mennesker ubevidst for-
holder sig til og har en forforståelse af, som farver såvel deres holdninger til fæno-
menet som deres sprogbrug. Denne afspejler, ofte ganske ubevidst den talendes vær-
di- og forståelsesgrundlag. I relation til prostitution er mange normative forestillinger 
så dybt kulturelt forankrede, at de tages for givne, næsten naturgivne, og ikke proble-
matiseres (Thielst, 2002). Dette er også medvirkende til, at vedholdende myter om 
prostitution fortsat kan eksistere uden noget empirisk grundlag (Kongstad, 2000). 
 
PRO-Temaet ser det som sin opgave at være bevidst om og anvende en præcis og 
ikke stemplende terminologi om prostitution såvel om kvindelige som om mandlige 
prostituerede.  
 
Ikke mindst betegnelser for kvindelige prostituerede er ofte særligt fordomsfulde og 
stemplende. Eksempelvis kan nævnes, at den udbredte betegnelse luder ikke alene er 
en meget anvendt folkelig betegnelse for en kvinde i prostitution, men tillige er et 
skældsord, som udtrykker dyb foragt. Også betegnelsen narkoluder indebærer en klar 
stempling af kvindelige stofmisbrugere, der prostituerer sig. Skønt stofmisbrug også 
kan være en følge af prostitution, og betegnelsen prostitueret stofmisbruger derfor 
ikke er helt dækkende, anvendes denne betegnelse i redegørelsen.  
 
Ligeledes taler mange (herunder også kvinder i prostitution) om kvindelige prostitue-
rede som piger i prostitution. Der tales f.eks. i medierne ofte om piger og telefonda-
mer på massageklinikker. Betegnelsen pige er ganske vist populær som betegnelse 
for voksne kvinder. Når betegnelsen piger anvendes på kvinder i prostitution er den 
imidlertid udtryk for en bevidst eller ubevidst barnliggørelse (infantilisering) og uan-
svarliggørelse af kvinderne. 
 
Nogle kvinder i prostitution betegner sig selv som sexarbejdere, en betegnelse, som 
også er internationalt udbredt og ofte anses som en ikke-stemplende. At anvende 
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betegnelsen arbejde på prostitution er imidlertid nært forbundet med en forståelse af 
prostitution som et legalt erhverv og arbejde, hvilket prostitution ikke anses for at 
være i Danmark. 
 
Den mest anvendte term i forbindelse med prostitution er formentlig ”prostitueret”. 
Ofte ses prostitution som synonym med prostituerede. Og ofte ses prostituerede som 
synonyme med kvinder, og antager nogle gange karakter af en egenskab frem for en 
handling. Dette har f.eks. været og er den gængse omtale af prostitution i medierne, 
jf. kap. 9.2. Også når prostitution anskues som et socialt fænomen, sker der ofte en 
automatisk kobling til ”de prostituerede”, således at helheden og sammenhængen 
mellem prostitutionskunderne og prostituerede forsvinder, og kundernes rolle i pro-
stitution usynliggøres. Derved begrænses de samfundsmæssige handlingsmuligheder.  
 
For at betone, at prostitution er en relation og ikke en person, foretrækker PRO-
Temaet betegnelserne kvinder og mænd, der prostituerer sig, kvinder/mænd i prosti-
tution og til at betone kønsforskelle i prostitution kvindelig/mandlig prostitution. 
Disse betegnelser er dog upraktiske og lidet læservenlige. I denne redegørelse an-
vendes derfor også - i mangel af bedre - betegnelserne prostitueret og den prostitue-
rede.   
 
Børn og unge under 15 år er under den seksuelle lavalder og er derfor beskyttet af 
straffelovens (Strfl.) § 222, hvorefter samleje med en person under 15 år er strafbart. 
Børn og unge under 15 år kan derfor pr. definition ikke være prostituerede eller part i 
en kønshandel. Uanset barnets/den unges egen handlemåde er det udsat for en for-
brydelse, og ansvaret for relationen skal placeres hos den voksne. PRO-Temaet aner-
kender derfor ikke betegnelsen børneprostitution. I denne redegørelse benyttes ter-
minologien betalt seksuel udnyttelse om det forhold, at personer modtager betaling 
for seksuelle ydelser for at betone køberens rolle og ansvar i kønshandelen. 
 
Begrebet ungdomsprostitution har vundet indpas i dansk sprogbrug, hvor unge i alde-
ren 15-17 år modtager betaling for seksuelle ydelser. Det er imidlertid iflg. straffelo-
vens § 123 a strafbart som kunde mod betaling eller løfte om betaling at have samleje 
med en ung person under 18 år. Begrebet ungdomsprostitution er derfor af de nævnte 
grunde problematisk, da det betoner den unges aktive medvirken og indikerer, at den 
unge subjektivt opfatter, burde opfatte sig eller skal opfattes som prostitueret som 
part i en kønshandel.  
 
Mænd, der køber seksuelle ydelser, definerer ikke nødvendigvis sig selv som ”kun-
der.”  Skønt der teoretisk ikke er nogen skarp skillelinie mellem prostitution og andre 
seksuelle relationer mellem kønnene, fastholde PRO-Temaet prostitutionskundeter-
men for derved at afgrænse sig fra andre seksuelle – måske prostitutionslignende – 
relationer. PRO-Temaet anvender heller ikke betegnelsen seksuel udnytter (”sexual 
exploiter”), som ofte anvendes internationalt. Hvor der er tale om mænd, som køber 
seksuelle ydelser af personer over 18 år, er dette ikke strafbart i Danmark. Som be-
tegnelse for købere af seksuelle ydelser anvendes synonymt kunder, prostitutions-
kunder og købere af seksuelle ydelser, idet alle de tre betegnelser udtrykker, at kun-
derne efterspørger en seksuel ydelse, som de betaler for, selv om de selv måtte ople-
ve sig anderledes. Om end det er kendt, at nogle kvinder også køber seksuelle ydelser 
(Kippe 2004, Lautrup & Heindorf 2004) anvendes prostitutionskunder i denne rede-
gørelse (med mindre andet er angivet) som synonymt med mandlige kunder, idet 
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prostitutionens efterspørgselsside helt overvejende består af mænd, som køber seksu-
elle ydelser af kvinder og mænd.  
 
Betegnelsen bordel og bordelejer anvendes ofte i medierne og af lobbyister for en 
massageklinik med det formål at vække dramatik om det, der foregår. Drift af massa-
geklinik er imidlertid lovligt, når der ikke foregår udnyttelse af og udøves en ledelse 
over kvinderne på klinikken, iflg. straffelovens § 228 stk. 1. Om end betegnelsen 
massageklinik er en eufemisme i forhold til prostitution, er det den term, som kvinder 
i prostitution har valgt for at indikere, at de har organiseret sig på en måde, som er 
lovlig og ikke indebærer udnyttelse. Derfor anvendes termen massageklinik, med 
mindre der konkret lægges vægt på det strafbare element i virksomheden. Grænserne 
mellem lovlig massageklinikvirksomhed og bordeldrift kan være flydende, og det er 
domstolene, som fastlægger kriterierne for og konkret afgør, hvornår der foreligger 
bordeldrift. 
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2. Prostitutionens omfang og former 
Prostitutionens omfang og udvikling i Danmark er ofte genstand for mediernes inte-
resse, og en sådan viden er også væsentlig for at forstå det. Ud fra en målsætning om, 
at udbredelsen af prostitution skal begrænses, er viden om fænomenets omfang og 
udvikling selvsagt væsentlig i forhold til politiske beslutninger. Endvidere er kend-
skab til problemets omfang nødvendigt for at foretage økonomiske vurderinger og at 
dimensionere sociale og sundhedsmæssige indsatser på prostitutionsområdet. PRO-
Centret og PRO-Temaet har derfor løbende søgt at opstille et kvalificeret skøn over 
antallet af prostituerede i Danmark. 
 
Prostitutionen er siden 1970erne blevet mindre synlig. Prostitutionsmarkedet har som 
tendens flyttet sig fra gaden til massageklinikker, fra massageklinikker til escort-
prostitution og andre mindre synlige prostitutionsformer (Rasmussen, 1987), og an-
nonceringen foregår i stigende grad på internettet. Denne udvikling gør det vanske-
ligt at fastslå antallet af prostituerede. Der foreligger ingen officiel registrering, og 
der er ikke foretaget forskning på området eller sociale eller sundhedsmæssige ind-
satser over for hele målgruppen, som kunne have bidraget til en sådan viden. Det er 
derfor nødvendigt at foretage beregninger på grundlag af de tilgængelige kilder. Der-
ved er det muligt at nå til et minimumstal, som bygger på den synlige prostitution. 
Dette skal suppleres med et mørketal for de dele af prostitutionen, som ikke er kort-
lagt. 
 
Der er tidligere gennemført undersøgelser med det formål at afdække antallet af pro-
stituerede i Danmark. Socialforskningsinstituttets undersøgelse ”Prostitution i Dan-
mark” fra 1990 konkluderede, at der på et hverdagsdøgn var ca. 1.600 prostituerede 
(Bechmann Jensen et al., 1990). PRO-Centret nåede i sin Årsberetning 2001 til, at 
antallet af prostituerede i Danmark over en længere periode (ikke defineret) var mel-
lem 5.450 og 7.800 (Kongstad, 2002). Begge undersøgelser byggede på en række 
antagelser om gruppen af prostituerede og om sammenhænge mellem antallet af pro-
stitutionsannoncer i aviser og blade og antallet af prostituerede.  
 
PRO-Centrets skøn er blevet kritiseret for at være uigennemskueligt og vanskeligt 
reproducerbart, og den anvendte beregningsmetode er vanskelig at reproducere.  
PRO-Temaet har derfor valgt at udvikle en mere sikker og gennemskuelig bereg-
ningsmetode, som kan gentages og efterprøves, for at nå et kvalificeret skøn over 
prostitutionens omfang. 
 

2.1 Den synlige prostitution – et minimumstal 
PRO-temaet har valgt at foretage et minimumsskøn over den synlige del af aktive 
prostituerede baseret på flest mulige empiriske kilder frem for at forsøge at danne sig 
et (mere usikkert) skøn over hele målgruppens størrelse. Derved bliver det muligt at 
minimere usikre vurderinger og antagelser. Samtidig bliver det synligt, hvor der er 
tale om empirisk baserede kilder, og hvor der er tale om overslag. Endelig bliver 
metoden lettere at reproducere. 
 
Minimumsberegningen er baseret på tilgængelig information om de prostituerede, 
der annoncerer med prostitutionsydelser. Endvidere bygger beregningerne på oplys-
ninger fra politiet, fra sociale institutioner og private organisationer med opsøgende 
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arbejde på gaden som Københavns Kommunes tilbud Tjek-Punkt og KFUKs Sociale 
Arbejdes væresteder, Reden, i København, Odense og Århus, jf. kap. 1.  
 
PRO-Temaet har gennemført sine beregninger i to omgange med et års mellemrum. 
Den annoncebaserede del af undersøgelsen i den første beregning er gennemført på 
grundlag af annoncer fra Ekstra Bladet og Copenhagen This Week for perioden 
marts 2002 - april 2003 samt internetportalen www.sexopslaget.dk. Den anden un-
dersøgelse dækker annoncer fra perioden april 2003 - marts 2004. Der er anvendt 
samme kilder, dog er internetportalen www.sexopslaget.dk erstattet af 
www.hedomax.com, fordi sexopslaget ikke var på internettet, da den anden bereg-
ning blev foretaget. PRO-Temaet har løbende haft kontakt med de øvrige nævnte 
informationskilder. 
 
Prostitutionen i Danmark antager følgende former: 
• Gadeprostitution – prostitution, hvor kontakten mellem kunden og den prostitue-

rede skabes på gaden. 
• Klinikprostitution – prostitution i massageklinikker, hvor kunden opsøger klinik-

ken. 
• Escortprostitution – prostitution, hvor den prostituerede bestilles og kommer til 

kundens hjem eller opholdssted. 
• Prostitution i eget hjem/privatprostitution – prostitution, hvor den prostituerede 

modtager kunden i sit eget hjem eller i andre private rammer. 
• Barprostitution – prostitution forbundet med strip- eller andre barer. 
 
Samtidig forekommer der kombinationer af prostitutionsformer, som er opgjort sær-
skilt: 
• Klinik- og escortprostitution 
• Escortprostitution og prostitution i eget hjem 

Gadeprostitution 
Gadeprostitution er begrænset til storbyerne Odense, Århus og København. Kilderne 
til oplysning om antallet af gadeprostituerede er – ud over egne observationer – Re-
den i de nævnte byer, institutionen Tjek-punkt samt Københavns Politi. Der synes 
ikke at være mænd i egentlig gadeprostitution (men nok i det offentlige rum), og der 
foreligger hverken forskning eller anden vidensindsamling om en eventuel fore-
komst. 
 
Af nedenstående tabel fremgår de nævnte institutioners oplysninger om kvinder i 
gadeprostitution. PRO-Temaet har ikke foretaget en selvstændig efterprøvning af de 
indhentede oplysninger.  
 

Oplyst antal kvinder i gadeprostitution 
 2002 - 2003 2003 - 2004 
København 440 350 
Odense 150 - 175 150 - 175 
Århus   75   75 
I alt 665 - 690 575 - 600 
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Udbredelsen af mobiltelefoner har medført, at kvinder i gadeprostitution, iflg. Reden, 
i stigende omfang giver deres telefonnummer til og kommer i kontakt med kunder 
via mobiltelefon. Dette betyder, at de prostituerede ikke behøver at befinde sig på 
gaden for at opnå kontakt med en kunde. Dette kan være en medvirkende forklaring 
på faldet i antallet af kvinder observeret i gadeprostitution. 

Klinikprostitution 
Afdækningen af antallet af kvinder i prostitution på massageklinikker er foretaget 
ved at sammenholde telefonnumre i prostitutionsannoncer fra Ekstra Bladet, Copen-
hagen This Week, Den Blå Avis (internetudgave) og fra de to internetsider www.sex-
opslaget.dk og www.hedomax.com. 
 
Antallet af prostituerede på de enkelte klinikker kan veksle meget. På en del klinik-
ker er der kun en enkelt person, mens der på andre kan være 20 - 25. Samtidig prosti-
tuerer en del kvinder sig på flere klinikker, og befinder sig f.eks. på massageklinikker 
i forskellige byer eller landsdele på forskellige dage. Endvidere sker der en løbende 
udskiftning af prostituerede på klinikkerne. Baseret på modelprojekterne Pro-Århus’ 
og Pro-Vejles og PRO-Centrets erfaringer fra opsøgende arbejde og anden kontakt 
med massageklinikker, er det PRO-Temaets vurdering, at der i gennemsnit er mindst 
fire prostituerede bag hver massageklinikannonce. 
 
Af nedenstående tabel fremgår minimumsantallet af prostituerede på massageklinik-
ker, baseret på de nævnte kilder. 
  

Antal personer i prostitution på massageklinikker 
 2002 - 2003 2003 - 2004 
Kvinder  2396 2408 
Mænd       7     10 
Både kvinder og mænd     24     24 
Transvestitter     26     17 
I alt 2453 2459 

 

Escortprostitution 
Opgørelsen af antallet af personer i escortprostitution er fremkommet på grundlag af 
samme kilder som for massageklinikkerne. Det er dog langt vanskeligere at opnå et 
gennemsnitstal for hvor mange personer, der befinder sig bag en annonce for escort-
prostitution end for en massageklinik, da der ikke er forsket i området, og det ikke 
har været muligt at opsøge bureauerne. En annonce kan dække over alt fra en enkelt 
person til 20-25 prostituerede. Et konkret antal fremgår sjældent. I ca. en femtedel af 
annoncerne i de to undersøgte perioder fremgår det dog, at der er mere end én prosti-
tueret, idet der er anvendt flertalsord og navne m.v. Samtidig er der escortbureauer, 
hvor de enkelte prostituerede annoncerer individuelt og ikke i en samlet annonce for 
bureauet. For at sikre mod en overestimering, og at beregningerne hviler på holdbare 
antagelser, er der i skønnet over escortprostitutionen antaget, at der bag disse annon-
cer findes mindst to prostituerede, mens der bag de øvrige annoncer er antaget at 
være en person. 
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Af nedenstående tabel fremgår antallet af personer, der som minimum befinder sig i 
escortprostitution. 
 

Antal personer i escortprostitution 
 2002 - 2003 2003 - 2004 
Kvinder 363 276 
Mænd   57   36 
Både mænd og kvinder   44   38 
Transvestitter     2     2 
I alt 466 352 

 

Prostitution i eget hjem eller andre private rammer 
Antallet af prostituerede i eget hjem eller andre private rammer er ligeledes beregnet 
på grundlag af annoncer i de nævnte kilder. En del personer vælger at prostituere sig 
i deres eget hjem, hvilket typisk fremgår ved, at ordet privat indgår i annoncen. Af 
langt de fleste annoncer er det klart, at der er tale om en enkelt prostitueret, bortset 
fra de få tilfælde, hvor der annonceres med et par - en kvinde og en mand. 
 
Af nedenstående tabel fremgår antallet af personer, der som minimum optræder som 
prostituerede i eget hjem. 
 

Antal af personer i prostitution i eget hjem 
 2002 - 2003 2003 - 2004 
Kvinder 57 80 
Mænd   0   2 
Både mænd og kvinder   0   2 
Transvestitter   1   4 
I alt 58 88 

 

Barprostitution 
For at afdække omfanget af prostitution på barer har PRO-Temaet i 2003 foretaget en 
rundspørge hos bevillingspolitiet i Odense, Aalborg, Århus og København. Endvide-
re er der indhentet oplysninger fra Pro-Vejle og Pro-Århus samt anvendt informatio-
ner fra PRO-Centrets undersøgelse fra 2001, hvor der er foretaget observationer på 
samtlige (13) barer i København. (Pedersen & Heindorf, 2001). (I dag er der 15 nø-
gendans- og stripbarer). 
 
På grundlag af disse kilder kan kortlægges minimum 148 kvinder i barprostitution. I 
dette tal indgår dog ikke oplysninger fra Aalborg, da det ikke har været muligt at få 
oplysninger fra politiet herom. 

Klinik- og escortprostitution 
Antallet af personer, der både prostituerer sig på massageklinikker og i escortprosti-
tution, er ligeledes kortlagt ud fra de nævnte kilder. Også i denne sammenhæng er 
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det vanskeligt at fastslå antallet af personer bag den enkelte annonce. De ovenfor 
nævnte beregningskriterier er derfor anvendt.  
 
Af nedenstående tabel fremgår minimumsantallet af personer, der både er i klinik- og 
escortprostitution. 
 

Antal personer i både klinik- og escortprostitution 
 2002 - 2003 2003 - 2004 
Kvinder 66 75 
Mænd   0   0 
Både mænd og kvinder   8   2 
Transvestitter   4   5 
I alt 78 82 

 

Escort- og privatprostitution 
En mindre del af annoncerne i de nævnte kilder omfatter personer, som både prosti-
tuerer sig i private hjem og i escort. Af annoncerne fremgår, at der typisk er tale om 
en enkelt person. 
 
Af nedenstående tabel fremgår minimumsantallet af personer, der prostituerer sig 
både i eget hjem og i escortprostitution. 
 

Antal personer i både escort- og privatprostitution 
 2002 - 2003 2003 - 2004 
Kvinder 10 13 
Mænd   4   5 
Både mænd og kvinder   4   8 
Transvestitter   0   0 
I alt 18 26 

 

2.2 Udenlandske prostituerede  
PRO-temaet har gennemført stikprøveundersøgelser i Ekstra Bladets annoncer for at 
opgøre andelen af annoncer, der henviser til udenlandske prostituerede. Stikprøverne 
er foretaget én gang årligt i januar måned og viser, at ca. 45 % af annoncerne for 
massageklinikker, escortbureauer m.v. oplyser, at der er personer med udenlandsk 
baggrund. Der er tale om massageklinikker m.v., som helt eller delvist består af 
udenlandske prostituerede. Andelen af sådanne annoncer er i perioden fra 1989 til 
2001 steget fra ca. 4 % til ca. 45 %, og har derefter været stabil på dette niveau til 
2004. 
I ca. 40 % af annoncerne for udenlandske prostituerede henvises til, at disse er fra 
Thailand og andre sydøstasiatiske lande. Overvejende lande uden for EU optræder i 
annoncerne. 
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Et skøn over antallet af udenlandske prostituerede i Danmark er behæftet med stor 
usikkerhed. Der mangler viden om, hvor stor en del af de udenlandske kvinder i pro-
stitution, der annoncerer med seksuelle ydelser. Et skøn vanskeliggøres yderligere af, 
at en del af kvinderne opholder sig ulovligt i landet, hvilket kan medføre, at disse 
kvinder ikke annoncerer med prostitution. Stikprøverne kan derfor udelukkende give 
et billede af den synlige del af den udenlandske prostitution i Danmark, men der 
mangler viden om udenlandske prostituerede, der kan kvalificere et estimat over det 
faktiske antal. 
 

2.3 Et minimumsantal  
Nedenfor er opstillet en samlet opgørelse over minimumsantallet af personer i prosti-
tution i Danmark i de to undersøgte perioder, fordelt på de forskellige prostitutions-
former. 
 

Minimumsantal af personer i prostitution 
 2002 - 2003 2003 - 2004 
Gadeprostituerede   665   575 
Klinikprostituerede 2453 2463 
Escortprostituerede   466   352 
Prostituerede i eget hjem     58     87 
Barprostituerede   148   148 
Klinik- og escortprostituerede     78     82 
Privat- og escortprostituerede     18     26 
I alt 3886 3733 

 
I beregningerne for perioden 2002-2003 var antallet af personer i den synlige prosti-
tution ca. 3.900 prostituerede. For perioden 2003-2004 var antallet af personer i den 
synlige prostitution ca. 3.750. Det registrerede fald på ca. 150 personer fra den første 
til den anden beregning ses blandt gadeprostituerede og escortprostituerede. Hvor 
faldet i antallet af gadeprostituerede kan være udtryk for et reelt fald, kan det regi-
strerede fald i antallet af escortprostituerede måske hænge sammen med en usikker-
hed i gennemførelsen af opgørelsen. I den første opgørelse var der således 5-6 måne-
der mellem de seneste anvendte annoncer fra Ekstra Bladet og indhentning af data fra 
internettet; dvs. at der kan være tale om, at nogle escortbureauer er lukket, mens an-
dre er opstået i tidsrummet mellem avisannoncerne og internetannoncerne. Ved den 
anden opgørelse blev annoncerne fra Ekstra Bladet sammenholdt med annoncerne fra 
internettet samtidig. En anden mulighed kan være, at escortbureauerne er blevet fær-
re, men større i perioden, hvilket undersøgelsen ikke kan opfange. Endelig kan faldet 
være reelt, hvilket dog ikke antages at være sandsynligt, da tendenserne i udviklingen 
af prostitutionen generelt synes at bevæge sig i retning af at blive mere escort-
orienteret.  
 
PRO-Temaet har haft mulighed for at sammenligne sine beregninger over antallet af 
prostituerede med Rigspolitiets opgørelser på baggrund af deres monitoreringer og 
har fundet, at de nævnte tal også ligger inden for rammerne af politiets vurderinger. 
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2.4 Mørketal 
Det beregnede minimumsantal personer i prostitution dækker, som nævnt, kun den 
synlige prostitution. Flere grupper af prostituerede opfylder ikke disse kriterier, og 
udgør mørketallet. Dette omfatter blandt andet:  
 
En stor del af mænd i prostitution 
Der er stor usikkerhed om antallet af mandlige prostituerede generelt. De er meget 
vanskelige at opspore, idet de sjældent annoncerer. Samtidig er de hverken en mål-
gruppe for opsøgende aktiviteter fra offentlige myndigheders eller private organisati-
oners side. Det er yderligere vanskeligt at foretage observationer, der afdækker pro-
stitutionen blandt mænd, idet grænserne mellem prostitutions- og private seksuelle 
forhold ofte er flydende, jf. kap 3.7. 
 
Personer, der er i prostitution uden at annoncere 
PRO-Temaet har en begrundet formodning om, at en del personer i prostitution ikke 
annoncerer med seksuelle ydelser. Der kan være prostituerede, der ikke annoncerer, 
fordi de har en relativt fast kreds af kunder, eller fordi de sælger seksuelle ydelser via 
”mund til mund” metoden. Det antages, at der er tale om en mindre gruppe. Også for 
udenlandske prostituerede er det vanskeligt at fastslå, i hvilket omfang der annonce-
res. Hvorvidt der f.eks. annonceres for udenlandske kvinder, der er handlet til prosti-
tution i Danmark er uvist, da der mangler undersøgelser om dette. 
 
Personer, der prostituerer sig via chatrum eller kontaktannoncer på internettet 
En del kontaktannoncer på internettet synes reelt at være annoncer for prostituerede. 
Der kan således være tale om en ny prostitutionsform, der er under udvikling eller 
har udviklet sig. I hvilken udstrækning, der er tale om annoncering for prostitution, 
er dog usikkert, og der kan derfor være et mørketal på dette område. 
 
Personer, der af og til prostituerer sig for gaver, tjenester m.v. 
En del unge såvel som voksne modtager af og til betaling for seksuelle forhold i form 
af gaver, tøj, ophold etc. Også disse grupper udgør en del af mørketallet, hvis fæno-
menet også anses at omfatte lejlighedsvise prostitutionserfaringer.   
 
Personer, der prostituerer sig i sex- og swingerklubber 
Det vides, at der i nogle private sex- eller swingerklubber er kvinder til stede, som er 
tilgængelige for enlige mænd, hvis ikke disse kan komme til at deltage i andre seksu-
elle forhold, og at disse kvinder får betaling for at deltage. Omfanget af denne prosti-
tution er ukendt. I visse tilfælde er det kvinder, som i forvejen er i prostitution, som 
optræder i disse sammenhænge. 
 

2.5 Prostitutionens omfang i andre lande 
Prostitutionsniveauet i Danmark sammenlignes ofte med de nærmeste nabolande. 
Skønt sådanne sammenligninger skal tages med en række forbehold for forskelle i 
datagrundlag, anvendte metoder etc., er det dog muligt ud fra officielle oplysninger 
at opnå et meget simpelt sammenligningsgrundlag.  
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I Sverige har professor S.A. Månsson i 2003 uden nærmere forklaring skønnet, at der 
var ca. 2.500 prostituerede (Trier, 2003). Der er ca. 8,9 millioner indbyggere i Sveri-
ge. Antallet af prostituerede udgør således 0,03 % af befolkningen.  
 
I Norge, som har ca. 4,4 millioner indbyggere, vurderer Pro-Sentret, at der er ca. 
3.000 prostituerede. De prostituerede udgør således 0,07 % af befolkningen (Pro-
Sentret, 2004).  
 
I Tyskland vurderer Forbundspolitiet, at er ca. 400.000 prostituerede, jf. kap. 10. Be-
folkningens størrelse er ca. 82 millioner. Prostituerede udgør således 0,5 % af befolk-
ningen.  
 
Endelig er der i Holland, som har ca. 15,7 millioner indbyggere, iflg. Justitsministe-
riet mellem 20 og 30.000 prostituerede, jf. kap. 11. Antallet af prostituerede udgør 
således mellem 0,13 - 0,19 % af befolkningen. 
  
I Danmark er der ca. 5,3 millioner indbyggere. Minimumsantallet på 3.800 prostitue-
rede svarer til ca. 0,07 % af befolkningen. Lægges der et ukendt mørketal til kommer 
de prostitueredes antal til at ligge et sted mellem antallet i Norge og Holland. 
  

2.6 Børn og unge 
Vanskelighederne ved at vurdere omfanget af unge, der udsættes for betalt seksuel 
udnyttelse, er store. Dette skyldes dels, at der er tale om en strafbar handling, at der 
ikke annonceres med seksuelle ydelser fra personer under 18 år, og at betalt seksuel 
udnyttelse ikke, eller kun meget sjældent, foregår som geografisk stedfast prostituti-
on. 
 
Der er, så vidt vides, publiceret fire spørgeskemaundersøgelser i Skandinavien, som 
på forskellig vis bidrager til at belyse omfanget af unge, som har været udsat for be-
talt seksuel udnyttelse (se figur s. 26). Alle undersøgelserne er gennemført i folke-
skolens ældste klasser eller på ungdomsuddannelser blandt elever i alderen 13 – 19 
år. Undersøgelserne Ungdomars sexualitet, attityder och erfarenheter (Svedin & 
Priebe, 2004) og Unges trivsel år 2002 – en undersøgelse med fokus på seksuelle 
overgreb i barndommen (Helweg-Larsen & Bøving Larsen, 2002)12 har undersøgt 
fænomenet i et overgrebs- eller udnyttelsesperspektiv, mens Barn og unge som sel-
ger sex (Pedersen & Hegna, 2000) har undersøgt det i et mere generelt livsstilsper-
spektiv. Undersøgelsen Ung fritid i Trondheim (Thoresen, 1995) har stillet ét enkelt 
spørgsmål om, hvorvidt svarpersonerne har modtaget betaling for seksuelle ydelser i 
en adfærdsmæssig kontekst, hvor unge oplyser, hvad de har foretaget sig i deres fri-
tid.  
 
De fire undersøgelser er, samlet set, gennemført på skoler i både hovedstæder, stor-
byer, mindre byer og på landet. Lidt flere unge i storbyer end i mindre byer/land-
distrikter synes at have modtaget betaling for seksuelle ydelser, men der er ikke sig-
nifikante forskelle. 

                                                 
12 Den danske undersøgelse er ikke gennemført som en traditionel spørgeskemaundersøgelse, men 
som en såkaldt audio computer-assisted self-administered questionaire. Ifølge forskerne har metoden 
en række fordele frem for traditionelle spørgeskemaer, når unge skal svare på sensitive spørgsmål.   
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 Thoresen 

 
Pedersen & 
Hegna 

Helweg 
Larsen  

Svedin & 
Priebe 

 Trondheim 
    1995 

Oslo 2000 Danmark  
      2002 

Sverige 
  2004 

Antal besvarelser 3923 11.425 6.203 4.343 

Alder på informan-
ter 

13 - 17 år 14 - 17 år 15 -16 år 17 - 19 år 

Modtaget betaling 1,3 % 1,4 % 0,9 % 1,4 % 

Gennemsnitsalder 
for første erfaring 
med betaling for 
sex 

Ej oplyst 12,6 år  

(drenge) 

14,1 år 

(piger) 

< 15 år 15,7 år  

(drenge)  

16,1 år  

(piger) 

 
Det må konstateres, at det er ualmindeligt, at børn og unge modtager betaling for 
seksuelle ydelser, idet 98 - 99 % oplyser, at de aldrig har. Samtidig er der stor over-
ensstemmelse mellem de to undersøgelser, som har haft særlig fokus på fænomenet 
(Pedersen & Hegna, 2000; Svedin & Priebe, 2004), idet 1,4 %, svarende til godt og 
vel 2.500 unge mellem 15 og 17 år inklusive13, oplyser, at de mindst én gang har 
modtaget en sådan betaling.  Begge undersøgelser viser, at omkring halvdelen af de 
unge, som oplyser at have modtaget betaling, har gjort dette henholdsvis ”mere end 
fem gange” og ”mere end ti gange” inden for de sidste 12 måneder”. Andelen af 
drenge med sådanne erfaringer er i begge undersøgelser signifikant større end ande-
len af piger.  
 
Undersøgelserne oplyser ikke noget om unge, som var fraværende fra skole, eller 
som ikke benyttede det ”almindelige” uddannelsessystem på undersøgelsestidspunk-
tet. Dette betyder, at en del unge med sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder – 
unge, om hvem der er grund til at formode, har relativt flere erfaringer med at mod-
tage betaling for seksuelle ydelser - ikke indgår i undersøgelserne. (Svedin & Pribe 
2004). Denne formodning støttes af PRO Århus’ erfaringer med professionelle inden 
for anbringelsesområdet i Århus Amt (jf. nedenfor).  
 
En væsentlig konklusion af de nordiske undersøgelser er, at unge faktisk besvarer 
spørgsmål om betaling for seksuelle ydelser og en række andre personlige spørgsmål 
om deres seksuelle erfaringer, herunder erfaringer med seksuelle overgreb. 
 
I Danmark er omfanget af unge, der har været udsat for betalt seksuel udnyttelse, 
ikke tilstrækkeligt undersøgt. Den eneste videnskabelige undersøgelse, der berører 
området, beskæftiger sig med erfaringer med seksuelle krænkelser, som ligger, før de 
unge fyldte 15 år. 0,9 % af de unge havde modtaget betaling for et seksuelt forhold. 
Undersøgelsen (Helweg-Larsen & Bøving Larsen, 2002) er først og fremmest med-
taget, fordi unge, som har modtaget betaling for seksuelle ydelser, før de fyldte 15 år, 
også er medtaget i den svenske og de to norske undersøgelser, idet svarpersonerne i 
disse undersøgelser også oplyser om dette. 
                                                 
13 Der er i 2004 181.384 unge i alderen 15 – 17 år inklusive (Danmarks Statistik, 2004). 
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På baggrund af foreliggende nordiske undersøgelser kan det formodes, at godt 1 % af 
danske unge i alderen 15-17 år i det almindelige skolesystem har oplevet noget, som 
enten kan karakteriseres som betalt seksuel udnyttelse (hvis episoden er foregået ef-
ter, de er fyldt 15 år) eller - uanset betaling - som et seksuelt overgreb, hvis episoden 
er foregået, inden de er fyldt 15 år.  
 
I slutdokumentet ”Declaration and Agenda for Action” fra den 1. Verdenskongres 
mod ”kommerciel seksuel udnyttelse af børn” (World Congress against Commercial 
Sexual Exploitation of Children, 1996), som Danmark underskrev og rekonfirmerede 
på den anden verdenskongres i Yokohama i 2000, fremgår det, at landene blandt an-
det forpligter sig til at indsamle viden på dette område. 
 
Der findes imidlertid meget begrænset viden om betalt seksuel udnyttelse i Danmark. 
Der er behov for kvantitativ forskningsbaseret viden om fænomenets omfang, frem-
trædelsesformer og hvilke sociale og individuelle karakteristika, der kendetegner 
unge, som har modtaget betaling for seksuelle ydelser. For at bidrage til at opnå en 
sådan viden, vil VFC Socialt Udsatte søge optagelse i det danske ”Forskningsnet-
værk mod seksuelt misbrug af børn”, blandt andet med henblik på at bringe fænome-
net betalt seksuel udnyttelse frem som et væsentligt tema blandt forskere inden for 
området ”seksuelt misbrug”.  

”Prostitutionsformer” 
Betalt seksuel udnyttelse forekommer kun i meget beskedent omfang på de arenaer, 
hvor voksne prostituerer sig. Dette betyder, at det kun delvist er meningsfyldt at tale 
om ”prostitutionsformer”, når unge mellem 15 og 17 år modtager betaling for seksu-
elle ydelser. Dette er alligevel valgt for at skabe en konsistens i redegørelsens beskri-
velse af prostitutionens omfang og former.  
 
Tidligere danske erfaringsopsamlinger og undersøgelser (f.eks. Bechmann Jensen et 
al., 1990; Holtkøtter, 1992; Daphne, 1992; Pedersen, 1997) viser, at en mindre grup-
pe unge under 18 år tidligere har solgt seksuelle ydelser på gadeplan først og frem-
mest i narko- og prostitutionsmiljøet på Vesterbro i København14. Antallet har ikke 
været stabilt, men siden 1992 er der løbende rapporteret om mellem 2 og 20 mindre-
årige (Lautrup, 2002).  
 
Nyere informationer, indsamlet via Dansk Prostitutionsnetværk samt løbende kontakt 
til Københavns Kommunes institution Tjek-Punkt tyder på, at gadeprostitutionen har 
ændret sig. I løbet af de seneste tre år (2001 – 2004) er der i det opsøgende arbejde 
ikke truffet unge under 18 år, som udsættes for betalt seksuel udnyttelse på gadeplan 
i København. Der er ikke rapporteret om, at noget sådant foregår andre steder, men 
dette kan ikke udelukkes, at det lejlighedsvis forekommer. Det må derfor konklude-
res, at der i 2004 ikke findes unge i gadeprostitution i Danmark, som det ellers er 
tilfældet i de fleste europæiske hovedstæder og storbyer.  
 
Der er formentlig flere årsager til, at mindreårige generelt ikke optræder i de traditio-
nelle prostitutionsmiljøer. For det første betinger tilknytning til en massageklinik 
                                                 
14 Der var tale om misbrugende og marginaliserede unge uden brugbar kontakt til f.eks. skolesystemet 
og dermed unge, som på ingen måde er indeholdt i omfangsundersøgelser gennemført i uddannelses-
systemet. 
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eller til et escortbureau, at man har en subjektiv opfattelse af at sælge seksuelle ydel-
ser under planlagte forhold, hvilket kun i meget få tilfælde ville passe med unges 
mere lejlighedsvise salg af seksuelle ydelser. For det andet ønsker store dele af det 
etablerede prostitutionsmiljø ikke unge under 18 år tilknyttet klinikker og bureauer, 
idet det ikke ønsker myndigheders søgelys rettet mod sig. Desuden giver en del aktø-
rer i det etablerede prostitutionsmiljø udtryk for, at prostitution er en beskæftigelse 
for”voksne”. Denne holdning til prostitueredes alder deles måske også af en (ukendt) 
del af prostitutionskunder, jf. kap. 9.  
 
En mindre dansk undersøgelse, gennemført af Straarup Søndergaard blandt 289 sko-
leelever i alderen 13 – 17 år, bidrager med oplysninger om, i hvilket omfang unge 
blev tilbudt betaling for seksuelle ydelser (Straarup Søndergaard, 2004). Undersøgel-
sen omfattede elever på en skole i henholdsvis hovedstadsområdet, to i en større by, 
en i en mindre by, en landsbyskole og en efterskole. 42 af eleverne havde fået, hvad 
forfatteren opfatter som et seriøst tilbud om betaling for sex, fordelt på 11 drenge 
(svarende til 8,5 %) og 31 piger (svarende til 19,4 %)15.  De unge angiver, at tilbud-
det først og fremmest er givet af bekendte og tilfældige jeg har mødt i byen og der-
næst via internettet.  
 
I delvis overensstemmelse med ovenstående oplyser unge, som har modtaget betaling 
for seksuelle ydelser, i Svedin & Priebes undersøgelse, at de primært er kommet i 
forbindelse med kunden gennem kammerater og via internettet, men for drengenes 
vedkommende også på barer. 
 
Ingen af undersøgelserne viser, hvordan tilbuddet om betaling er givet, herunder i 
hvilken grad de unge kan siges at have taget en eller anden form for initiativ til, at 
situationen er opstået. Både hvor der alene blev tilbudt betaling - den danske under-
søgelse (Straarup Søndergaard, 2004) – og for unge som modtog betaling - den sven-
ske undersøgelse (Svedin & Priebe, 2004) var betalingen oftest penge. Men også 
gaver (f.eks. tøj) fremhæves som udbredt – i den svenske undersøgelse især for pi-
gernes vedkommende.  
 
I den svenske undersøgelse er den form for modydelse, som i den internationale litte-
ratur ofte benævnes sex for survival, hvor betalingen er muligheden for et sted at 
sove og mad, ikke fremtrædende. Dette hænger muligvis sammen med, at unge i det 
almindelige uddannelsessystem ikke er nødt til at betjene sig af den type overlevel-
sesstrategier, der kan være nødvendige, hvor en ung er løbet eller smidt ud hjemme-
fra eller fra sociale institutioner.  
 

2.7 Anbefalinger 

Voksnes prostitution 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der afsættes res-

sourcer til, at der kan foretages konkrete undersøgelser af prostitutionens omfang 
og organisering på områder, som i dag er meget dårligt belyst: 

                                                 
15 De fleste har ikke taget imod tilbuddet. I alt 3 drenge og 1 pige, hvilket svarer til 1,4 % af samtlige 
unge, oplyser, de har modtaget betaling for sex, men materialet er for lille til at fortælle noget om 
mere generelle tendenser. 
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• Mandlige prostituerede 
• Personer der ikke annoncerer 
• Udenlandske prostituerede 
• Prostituerede der prostituerer sig for tjenester, varer m.v. 
• Antallet af prostituerede på internet-baserede kontaktannoncer 
• Sex-klubber og swingerklubber 
 

*   Det anbefales, at der etableres institutionaliseret samarbejde om en årlig monito-
rering af prostitutionsmarkedernes udvikling mellem Rigspolitiets Nationale Ef-
terforskningsstøttecenter og Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte.  

Unge i betalt seksuel udnyttelse 
• Videns og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der skabes et  

formaliseret samarbejde mellem Centret, PRO-Temaet, og Udviklings- og 
Formidlingscentret for Børn og Unge med mandat fra Social- og Justitsmini-
steriet til at varetage national monitorering på området betalt seksuel udnyt-
telse.  

 
• Det anbefales, at der skaffes økonomiske ressourcer til, at det ovenfor nævnte 

samarbejde, indenfor rammerne af samarbejdet i ”Children at Risk in the Bal-
tic Sea States”, kan initiere, at en dansk forskningsinstitution gennemfører en 
lignende undersøgelse, som den svenske undersøgelse gennemført af Svedin 
& Priebe, 2004. 

 
• Det anbefales endvidere, at der tilvejebringes grundlag for, at det ovennævnte 

samarbejde gennemfører lignende undersøgelser blandt ”socialt udsatte” eller 
”marginaliserede unge”, som ikke befinder sig i det almindelige folkeskole- 
eller ungdomsuddannelsessystem.  
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3. Danske prostitueredes sociale og sundhedsmæs- 
sige vilkår 

3.1 Hvem er de kvindelige prostituerede? 
Hvor det tidligere har vært antaget, at gadeprostituerede var den største og laveste 
gruppe i ”pyramiden” med den mest belastede sociale opvækst, og at escortprostitue-
rede var en lille eksklusiv gruppe af højtuddannede ”luksusprostituerede,” holder 
dette billede ikke i dag. Kendskab til kvindelige prostitueredes opvækstvilkår findes 
især på praksisniveau, fra behandling og fra biografier af kvinder, som har levet i 
prostitution (Barlach, 2003).16 Der savnes imidlertid mere systematisk indsamlet vi-
den om kvinderne på tværs af de forskellige prostitutionsformer, og især savnes vi-
den om kvinder i escortprostitution. Af tidligere undersøgelser (Bjørnholk, 1994) 
fremgår dog, at stofmisbrugende oftere beretter om en problemfyldt opvækst, udsæt-
tes for vold i forbindelse med prostitutionen, og lider af svære skadevirkninger af 
prostitutionen. 
 
Den seneste danske undersøgelse blandt kvinder på massageklinikker, som er en 
spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 128 kvinder i Vejle Amt, Århus Amt og 
Storkøbenhavn, giver dog et aktuelt billede af disse kvinders dagligdag på massage-
klinikkerne og en vis viden om deres baggrund. (Christensen og Barlach, 2004). Det 
kan ikke med sikkerhed siges, at kvinderne er repræsentative for kvinder på massa-
geklinikker, men på baggrund af den geografiske spredning, antallet af klinikker, der 
er besøgt og antallet af kvinder, der har medvirket, giver undersøgelsen et bredt dæk-
kende billede. 
 
Aldersmæssigt var kvinderne på undersøgelsestidspunktet mellem 19 og 66 år, gene-
relt ældre i Vejle og Århus amter, end i København. Den gennemsnitlige debutalder 
var 26 år, men halvdelen af kvinderne var under 23 år, da de debuterede i prostituti-
on. Den yngste var 15 år, da hun startede med at prostituere sig, og den ældste var 55 
år. Langt de fleste af kvinderne havde afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen, mens 
57 % havde afsluttet en adgangsgivende eller erhvervsrettet uddannelse (studenterek-
samen, erhvervs- eller elevuddannelse eller en kort videregående uddannelse).  43 % 
havde dog ingen uddannelse.  

Familiemæssige relationer 
Mange kvinder i prostitution har børn. 69 % af kvinderne i massageklinikundersøgel-
sen havde børn, 65 % havde et eller to børn. I Bjørnholks undersøgelse havde godt 
halvdelen (53 %) af kvinderne børn. Lidt flere havde børn, der boede hjemme end 
uden for hjemmet.  
 
Temaet ”prostitution og børn” har været og opleves fortsat som et ømtåleligt emne. 
(Bjørnholk, 1994). Mange kvinder frygtede, at der vil blive sat spørgsmålstegn ved 
deres forældreevne, hvis deres prostitution blev kendt i det offentlige system. Blandt 
de negative forhold, kvinderne beskrev, er, at de var nødt til at lyve overfor deres 
børn om, hvad de beskæftigede sig med. Andre prostituerede var dog mindre bekym-

                                                 
16 Barlach har analyseret 3 biografier, skrevet af kvinder, som har levet i prostitution inden for de 
seneste 25 år, men som er ude af prostitution. Til disse biografier føjer sig ”Min egen værste fjende: 
historien om Jannie Petersen,” som udkom efter færdiggørelsen af arbejdspapiret.  
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rede for, at prostitutionen som sådan har en negativ indvirkning på deres børn, da de 
som regel intet kendte til moderens prostitution (Friis Jensen, 1997). Andre har valgt 
at fortælle deres børn, at de er prostituerede - i massageklinikundersøgelsen 17 % - 
og har oplevet dette som en lettelse (Barlach, 2004). Nogle kvinder beskrev i Bjørn-
holks undersøgelse deres kollegers – ikke egnes – problemer med at være mødre. Her 
var det ikke mindst frygt for ikke at kunne nå at hente sit barn til tiden i dagsinstituti-
on, eller at børn eller andre skulle opdage prostitutionen. 
 
Mange kvinder oplever det som et positivt aspekt ved prostitution, at de får mulighed 
for at købe ting til deres børn, som de ellers ikke havde råd til (Christensen og Bar-
lach, 2004). Pengene kan bruges som kompensation for manglende overskud, dårlig 
samvittighed og skyldfølelse overfor børnene. (Barlach, 2004). I nogle tilfælde bliver 
børnenes fokusering på pengene så voldsom, at det kan blive et problem for den pro-
stituerede. En kvinde forklarede det således: ”Man køber sig fra sin dårlige samvit-
tighed overfor børnene – og køber for meget! Man vænner børnene til pengene i ste-
det for nærhed og tilstedeværelse, og bliver bagefter skuffet, når de bare kræver ind. 
Men man har jo selv vænnet dem til det.” (Bjørnholk, 1994, s. 65). 
 
62 % af kvinderne i massageklinikundersøgelsen havde en kæreste eller var gift, 
mens de øvrige levede alene. 28 % boede alene sammen med deres børn. 

En heterogen gruppe 
En central hollandsk undersøgelse om prostituerede og prostitutionens følgevirknin-
ger er Ine Vanwesenbeecks ”Prostitutes’ Well-Being and Risk” (Vanwesenbeeck, 
1994). Undersøgelsen bygger på interviews med 186 kvindelige prostituerede, her-
iblandt 23 interviews med forhenværende prostituerede. Den primære problemstilling 
i Vanwesenbeecks undersøgelse var at besvare, hvorfor nogle kvinder tilsyneladende 
havde et forholdsvis tilfredsstillende liv i prostitution, mens andre oplevede svære 
skader som en følge af prostitutionen.  
 
Der var forskelle mellem de prostitueredes livsvilkår og oplevelser af prostitutionens 
følgevirkninger. Cirka en fjerdedel af kvinderne syntes at klare sig forholdsvis godt i 
prostitutionen. Deres helbredstilstand var bedre end hos en kontrolgruppe af kvinder 
uden prostitutionserfaringer. Ifølge Vanwesenbeeck trivedes kvinderne i denne grup-
pe med at sælge sex og ”feel and act like professionals” (ibid. s. 147). En anden fjer-
dedel af kvinder led af svære følger og havde en stærk negativ indstilling overfor at 
sælge seksuelle ydelser. Den negative indstilling kom til udtryk gennem deres fysi-
ske og psykiske tilstand, der karakteriseres som dårlig, og de havde høj risikoadfærd, 
og krævede f.eks. ikke konsekvent brug af kondom. Endelig udgjorde halvdelen af de 
interviewede en heterogen mellemgruppe med meget forskellige oplevelser i prosti-
tutionen. Trods store forskelle blandt kvinderne konkluderer Vanwesenbeeck, at den 
samlede gruppes helbredsmæssige tilstand var dårligere, end den var for en kontrol-
gruppe af kvinder uden prostitutionserfaringer.  
 
Disse tendenser bekræftes i langt de fleste undersøgelser om prostituerede og deres 
livsvilkår og fremtræder også i den danske undersøgelse blandt kvinder på massage-
klinikker (Christensen og Barlach, 2004). 
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3.2 Hvem er de mandlige prostituerede? 
PRO-Centret identificerede i 200017 på baggrund af erfaringer fra henholdsvis tele-
fonrådgivning og ”Taskeprojektet18” fire grupper af mandlige prostituerede: 
 
Den første gruppe var unge mænd, som endnu ikke havde dannet en egen seksuel 
identitet, og som gennem prostitution blandt andet afprøvede og eksperimenterede 
med deres seksualitet. Gruppen var umiddelbar sammenlignelig med tidligere danske 
undersøgelsers identifikation af unge med lejlighedsvise prostitutionserfaringer (Dahl 
et al., 1990). For de unge mænd kunne prostitutionsmulighederne opstå på steder, 
hvor mænd har sex med mænd, eksempelvis i parker, på strande eller på offentlige 
toiletter, hvor de mødte kunderne. Selve den seksuelle akt kunne foregå i den nærme-
ste sexbiograf/-sauna, park eller hjemme hos kunden. Det lykkedes kun i ganske få 
tilfælde PRO-Centret at få kontakt til unge mænd, som solgte sex. Drenge med anden 
etnisk baggrund, som prostituerer sig blev primært identificeret i homoseksuelle mil-
jøer. Der foreligger dog ringe viden om unge med anden etnisk baggrund i prostituti-
on.  
 
Den anden gruppe var mænd, der var afklaret med deres homoseksualitet, og som 
solgte seksuelle ydelser til mænd. De annoncerede i Ekstra Bladet, Den Blå Avis og i 
homoseksuelle pornoblade, og begrundede ofte prostitutionen med spænding, nys-
gerrighed og behovet for at tjene ekstra penge. De så samtidig en mulighed for at 
have sex med mange partnere, og betragtede pengene som en sidegevinst. Den hyp-
pigst forekommende prostitutionsform hos denne gruppe var escortprostitution, hvor 
den seksuelle akt oftest fandt sted i kundens hjem.   
 
Den tredje gruppe bestod af heteroseksuelle mænd, som solgte sex til kvinder19. De 
fleste var mænd, som i længere tid havde leget med idéen om at prostituere sig, og 
derefter havde realiseret den. Begrundelsen kunne være, at manden oplevede, at han 
havde meget at give til kvinder, og at han ved at sælge seksuelle ydelser kunne for-
syne forsømte kvinder med kærlighed, varme og tryghed. Mændene var typisk en 30 
- 45 årig mand fra provinsen, der havde fast arbejde, boede alene, og på det aktuelle 
tidspunkt ikke havde et parforhold. De følte sig socialt velfungerende, men manglede 
følelsesmæssig nærhed og seksuel intimitet. Da mændene ofte fik meget få henven-
delser på deres annoncer, holdt de op med at prostituere sig. Nogle heteroseksuelle 
mænd begyndte også at sælge sex til mænd, fordi alt for få kvindelige kunder hen-
vendte sig. Debuten som prostitueret til mandlige kunder kunne eksempelvis foregå 
ved, at den prostituerede accepterede at sælge sex til heteroseksuelle par, hvorefter 
hans grænser gradvist flyttede sig. For mandlige prostituerede er langt den største 
kundegruppe mandlige kunder. Hvis mænd i prostitution derfor ønsker at tjene penge 
på at sælge seksuelle ydelser, må de oftest også betjene mandlige kunder.     
 

                                                 
17 Opdelingen af grupper af prostituerede tager, ud over det opsøgende arbejde i bøssemiljøerne i 
København, udgangspunkt 14 henvendelser og 12 efterfølgende interview på en annonce, PRO-
Centret indrykkede i en række dagblade.  
18 Taskeprojektet blev gennemført i 1999 og gav tilbud til mandlige prostituerede om en sikker-sex 
taske. Gennem projektet kom PRO-Centret i kontakt med 82 mænd i prostitution, hvoraf 69 tog imod 
tilbuddet.  
19 Det er mænd fra denne gruppe af prostituerede mænd, som oftest har kontaktet PRO-Centrets ano-
nyme telefonrådgivning. 
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Den fjerde gruppe var mænd, som solgte seksuelle ydelser til såvel mænd, kvinder 
som par. Disse mænd oplevede ofte sig selv som heteroseksuelle. Som begrundelse 
for prostitutionen angav de, at de selv havde et stort sexbehov, og at de gennem pro-
stitutionen kunne få dette dækket både i forhold til kvinder og mænd (PRO-Centrets 
Årsberetning 2001). 

En heterogen gruppe 
PRO-Temaet foretog i 2002-2003 en kvalitativ interviewundersøgelse blandt mand-
lige prostituerede (Lautrup & Heindorf, 2004). Formålet var at opdatere den eksiste-
rende viden om den mandlige prostitution i Danmark. Undersøgelsen bygger over-
vejende på interviews med 12 mænd, som regelmæssigt prostituerede sig, men også 
på en række kortere online interviews på internettet med mænd, som lejlighedsvis 
solgte seksuelle ydelser til mænd.  
 
Mændene udgjorde ikke et repræsentativt udsnit af de mandlige prostituerede, idet 
stofmisbrugere, unge med indvandrebaggrund, usikre unge og andre, som hutler sig 
gennem tilværelsen, og tjener til livets opretholdelse ved kriminalitet eller prostituti-
on, ikke var repræsenteret. Årsager til, at der ikke blev skabt kontakt til disse grup-
per, kan bl.a. have været, at annonceringen i aviser om deltagelse i undersøgelsen og 
opsøgende kontakt på internettet forudsætter, at mændene læser aviser og anvender 
internettet. Endvidere ser nogle mænd salg af seksuelle ydelser som led i et seksuelt 
eksperiment og ikke som prostitution. De kan derfor have oplevet, at henvendelsen 
ikke var rettet til dem.  
 
De interviewede mænd udgjorde en meget heterogen gruppe. Aldersmæssigt var de 
fra 19 til 48 år, tre levede i parforhold, to af dem var gift med kvinder, hvoraf den 
ene tidligere havde prostitueret sig, og den anden var aktiv prostitueret. De øvrige var 
ugifte. To af mændene betegnede sig selv som heteroseksuelle, fire som biseksuelle 
og seks som homoseksuelle. De fleste tilbød escort og mødte således deres kunder 
uden for eget hjem. To modtog også kunder hjemme hos sig selv. Annoncering på 
internettet og i dagblade/pornoblade var den primære måde, de rekrutterede kunder. 
Fem af mændene fik overførselsindkomst, mens én var under uddannelse, og de øv-
rige arbejdede på del- eller fuldtid. Alle 12 mænd prostituerede sig regelmæssigt.  
 
De interviewede mænd var sammenlignelig med grupperingerne af mandlige prosti-
tuerede i tidligere undersøgelser. (Dahl et al., 1990; PRO-Centrets Årsberetning 
2001). Begrundelser for prostitutionsdebut og for at prostituere sig regelmæssigt var 
også sammenfaldende med tidligere undersøgelsers konklusioner. Mænd sælger sek-
suelle ydelser på grund af behov for ekstra penge, udlevelse af egen seksualitet og 
fantasier og/eller dårlige sociale kår.  
 

3.3 Sociale følger af prostitution 
De sociale følger, som er beskrevet for kvindelige prostituerede er de samme, som 
mange mandlige prostituerede oplever (Dahl et al., 1990; Lautrup & Heindorf, 2004). 
Derfor indeholder den følgende gennemgang af sociale følger af prostitution en ræk-
ke elementer, som er identiske hos både mandlige og kvindelige prostituerede.   
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Marginal position  
En række undersøgelser viser, at mange kvinder i prostitution allerede forud for pro-
stitutionsdebuten indtog en marginal position i samfundet (Høigård & Finstad, 1986; 
Vanwesenbeeck, 1994; Skilbrei, 1998). Dette beskrives kvalitativt i tre biografier af 
eks-prostituerede analyseret af Barlach. Massageklinikundersøgelsen underbygger 
denne viden, idet langt den overvejende del kvinderne kun havde folkeskoleuddan-
nelse, og næsten halvdelen ikke havde en kompetencegivende uddannelse. Knap tre 
fjerdedele havde ikke arbejde ved siden af prostitutionen. De 26 %, som havde et 
arbejde, havde oftest ufaglært arbejde eller et arbejde, hvor de var kvalificeret via en 
kort uddannelse (f.eks. en social- og sundhedsassistentuddannelse). I mange tilfælde 
var disse kvinders arbejdsmarkedstilknytning desuden meget løs, f.eks. vikararbejde, 
tilkaldevagt, etc.20    
 
At de fleste prostituerede har fra en lavere social baggrund og en lav eller ingen ud-
dannelse kan være medvirkende årsag til, at pengene ofte er det primære motiv bag 
prostitution. I massageklinikundersøgelsen svarede 81 % af kvinderne, at økonomi-
ske problemer var den primære årsag til deres prostitutionsdebut. 19 % svarede, at 
prostitutionsdebuten skyldtes et ønske om at blive uafhængig af offentlige ydelser21. 
Af de, der havde pengemangel som én af de vigtigste årsager til at begynde i prosti-
tution, havde 27 % gæld på debuttidspunktet. Derudover forklarede 14 %, at de øn-
skede at give deres børn flere materielle goder, og 12 % at pengemanglen skyldtes, at 
de ønskede luksus i tilværelsen. 

 
Af massageklinikundersøgelsen fremgår, at økonomiske forhold var afgørende for, at 
kvinderne begyndte at prostituere sig, og/eller at de genoptog prostitution efter en 
pause. Andre undersøgelser viser også, at pengene som regel er hovedargumentet for 
at fortsætte i prostitution. (Bechmann Jensen et al., 1990; Lautrup, 2000). De fleste 
kvinder i massageklinikundersøgelsen ville overveje at ophøre med prostitution, når 
de havde en tilstrækkelig stor opsparing.  
 
Næsten alle (96 %) de prostituerede i Bjørnholks undersøgelse sagde, at prostitution 
frem for alt var et middel til en bedre økonomi. Pengene giver ikke alene mulighed 
for at overleve økonomisk og at forsøde tilværelsen. Pengene beskrives af Bjørnholk 
psykologisk set også som kompensatorisk meningsfuldhed. De giver kvinderne mu-
lighed for at være uafhængige, men da friheden er snævert knyttet til pengene, udgør 
de også en negativ faktor, som kan skabe en psykologisk bekræftelse hos kvinderne 
og være et incitament til at fortsætte i prostitution, til trods for, at de måske oplever 
skadevirkninger ved dette. En kvinde forklarede sin afhængighed af pengene fra pro-
stitutionen: ”Har man bare en gang siddet og stablet og talt alle de hundredkronesed-
ler eller frydet sig over at have sin pung fyldt med dem, så er det sket, og så kommer 
man ikke ud af det igen” (Lautrup, 2000, s. 41). Samtidig berettede kvinden om et 
stort behov for at omsætte penge og aldrig at spare dem op. Når hun ikke havde tjent 
penge i en periode var noget af det bedste at bruge hver en ny indtjent krone på for-
brug som mad, tøj og middage. 
 
Samme afhængighed af pengene identificeres i langt de fleste undersøgelser om pro-
stitution (Høigård & Finstad, 1986; Bjørnholk, 1994; Vanwesenbeeck, 1994). For 

                                                 
20 Analyse af data fra PRO-Århus. 
21 14 procent angiver, at de begyndte i prostitutionen for at udleve deres seksualitet. 
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mange prostituerede bliver: ”… gevinsterne til tab, den efterstræbte frihed bliver til 
ufrihed og til en dyb og langvarig infiltrering, desuden er de oprindelige problemer 
blevet forværret” (Månsson & Hedin, 1999). Årsager hertil er blandt andet, at mange 
prostituerede oparbejder et eskalerende forbrug og en deraf stigende afhængighed af 
prostitutionsindtægterne. Dette kombineret med at kvinderne ofte med alderen bliver 
mindre attraktive og mindre efterspurgte af kunderne betyder, at de ikke længere kan 
tjene til det store forbrug, men er nødt til at blive i prostitution blot for at kunne for-
sørge sig.  

Marginalisering 
Cirka halvdelen af kvinderne i Bjørnholks undersøgelse  oplevede social isolation og 
stempling som følger af prostitutionen. Hemmelighedskræmmeri og dobbeltliv er 
iflg. Bjørnholk psykologisk set generelt den mest tyngende belastning for prostitue-
rede, fordi prostitutionsaktiviteterne kan være vanskelige at skjule for familie og 
venner. Mange prostituerede vælger derfor at lægge større og større distance til fami-
lie og venner af angst for at blive afsløret som prostituerede og pga. vanskeligheder 
med at forklare, hvor de opholder sig, når de er på massageklinikken, eller hvor deres 
indtægter stammer fra. For ikke at afsløre sig selv trækker mange prostituerede sig 
bort fra alle dybere og nære sociale relationer (Lautrup, 2000).  
 
På lidt længere sigt kan afstanden til verden uden for prostitutionen blive cementeret, 
hvilket kan medføre stor ensomhed og en oplevelse af at stå uden for alle former for 
betydningsfulde sociale fællesskaber (Bechmann Jensen et al., 1990; Friis Jensen, 
1997). På længere sigt kan ”kollegerne” på massageklinikken blive de nærmeste, 
fordi de forstår hinandens situation og problemer. Det sociale liv på massageklinik-
ken får derfor en særdeles vigtig betydning for mange prostituerede (Lautrup, 2000). 
De tilbringer ofte en stor del af deres sociale liv på klinikken, hvorved den manglen-
de kontakt til samfundet øges. 
  
Samtidig er kollegerne også de nærmeste konkurrenter, hvilket kan betyde, at en pro-
stitueret ofte kan have vanskeligt ved at tale med andre prostituerede om fælles pro-
blemer (Järvinen, 1990). Alligevel er der større åbenhed blandt prostituerede over for 
at fortælle andre i prostitutionsmiljøet om ubehagelige oplevelser med kunder (Chri-
stensen og Barlach, 2004). Især hvor kvinderne var blevet truet af en kunde, havde 
70 % af dem kunnet tale med andre personer i prostitutionsmiljøet om deres oplevel-
ser.  
 
Mange kvinder fortæller, at de er blevet menneskesky og generelt holder større af-
stand til andre mennesker som følge af prostitutionen. En følge kan også, som påvist 
af Vanwesenbeeck, være forværring af traumer fra opvæksten, og de problemer, 
kvinderne havde med at omgås andre allerede inden prostitutionsdebuten, kan for-
værres i prostitutionen.  

Prostitutionens varighed  
Såvel hos Bjørnholk (1994) som i massageklinikundersøgelsen (Christensen og Bar-
lach, 2004) fremgår, at de fleste betragter prostitution som en kortsigtet og midlerti-
dig løsning på økonomiske vanskeligheder. En tredjedel af kvinderne i massagekli-
nikundersøgelsen havde på debuttidspunktet ikke gjort sig tanker om, hvor længe de 
ville prostituere sig. 47 % havde en forventning om, at de skulle være i prostitution 
op til et år. Jo yngre kvinderne var på debuttidspunktet, jo kortere tid forventede de at 
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skulle prostituere sig. Jo ældre kvinderne var, da de gik ind i prostitution, jo længere 
forventede de at være i prostitution.  27 % af kvinderne havde været i prostitution fra 
to til fem år, mens 23 % havde været der fem til 10 år. Endelig havde 18 % været i 
prostitution imellem 10 og 20 år. En del af kvinderne har dermed været prostituerede 
i væsentlig længere tid, end de forventede og forudså, at de ville.  

Mandlige prostituerede  
Den mandlige prostitutions forsvinden fra det offentlige rum har ifølge Lautrup og 
Heindorfs undersøgelse ikke fjernet stemplet22 fra mænd, som regelmæssigt sælger 
seksuelle ydelser. 10 ud af de 12 interviewede mænd levede et dobbeltliv og beskrev 
dette som en direkte følge af behovet for at skjule deres prostitution for omverdenen. 
De fleste af de mandlige prostituerede bekræftede, at ensomhed og social isolation - 
som ofte opleves af kvinder i prostitution - også var en del af deres liv. Den sociale 
isolation betød, at de ikke fik bearbejdet deres dårlige oplevelser, som overskridelse 
af egne grænser og problemer med at abstrahere fra prostitutionsoplevelser i privatli-
vet, gennem samtale med andre.  
 
Der er forskellige grader af dobbeltliv blandt mandlige prostituerede (Dahl et al., 
1990). Nogle har helt udskilt prostitutionslivet fra deres øvrige liv, mens det for an-
dres vedkommende kun holdes skjult over for familie og venner. De 10 af mændene i 
Lautrup & Heindorfs undersøgelse levede et dobbeltliv fuldt ud, mens de to andre 
delte deres erfaringer med deres ægtefæller, som også havde prostitutionserfaring. 
For mændene uden kærester spillede relationerne til kunderne en vigtig rolle og blev 
i nogle tilfælde karakteriseret som ”seksuelle venskaber”, men syntes snarere at være 
et symptom på det ensomme liv, de prostituerede mænd levede. En mand, der be-
skrev dobbeltlivet som problematisk, fortalte, at han, da han havde en kæreste, måtte 
lyve over for hende hele tiden, når han eksempelvis ikke kunne invitere hende hjem i 
sin lejlighed: ”Sådan nogle kvinder lægger mærke til, at der bliver skiftet sengetøj 
hele tiden”. På interviewtidspunktet havde han opgivet at have en kæreste, fordi det 
var for besværligt. En anden af mændene fortalte, at han på et tidspunkt ville slutte i 
prostitution, da han havde fået sit drømmejob som ekspedient i et stormagasin. Da 
han havde haft en del homoseksuelle prostitutionskunder, som også kunne være kun-
der i stormagasinet, valgte han imidlertid ikke at tage jobbet og fortsatte i stedet i 
prostitution.   
 

3.4 Fysiske og psykiske skadevirkninger 
Lavt selvværd, oplevelsen af stempling, angst, beskadiget seksualitet og andre psyki-
ske gener, som prostituerede lever med, kan allerede være opstået før prostitutions-
debuten. Det vil derfor ofte være vanskeligt at adskille de symptomer, som er følger 
af prostitution fra dem, der allerede er opstået i barndommen, men som er blevet for-

                                                 
22 Stempling (stigma) defineres af Erwing Goffman (1963) som en uønsket egenskab, der ofte får en 
form for overstatus, som overskygger alle personens andre egenskaber. Oplevelsen af stigma kan 
medføre en ofte ubevidst diskrimination, som kan reducere den pågældende persons livschancer. Stig-
matisering er ifølge Erving Goffman en generel del af samfundet, hvor rollerne for den ”normale” og 
den stigmatiserede er to dele af samme kompleks. Dermed menes, at stigmatisering er en altgennem-
trængende topolet social proces, indenfor hvilken ethvert individ spiller med i begge roller, både som 
”bærer” og ”udpeger” af stigma i forskellige stadier af livet. Stigma er derfor en generel del af det 
sociale liv, som alle i en eller anden udstrækning kender til (Goffman, 1963, s. 138-140). 
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værret som følge af prostitutionen. Skadevirkningerne behandles derfor i det følgen-
de, med de nævnt forebehold, som følger af prostitution. 

  
Seksuelle og psykiske skader optræder ikke mekanisk som følger af prostitution, men 
indgår i et samspil med individets øvrige foranderlige livsbetingelser. Prostitutionens 
karakter og den prostitueredes egen modtagelighed på et givent tidspunkt kan have 
betydning (Hedin & Månsson, 1998). Skadevirkninger af prostitution kan som regel 
ikke henføres til en enkelt årsag men til et samspil af en lang række forhold, ligesom 
følger af prostitution veksler fra person til person.  
 
Mange prostituerede benytter en tilbagetrækningsteknik, hvor de psykisk lukker af 
under den seksuelle akt og kun fysisk er til stede. Denne praksis er dog ikke kun et 
værn mod psykiske skader, men kan også være årsag til dem. Angst for følelsesmæs-
sig nærhed og intimitet kan optræde i forlængelse deraf. Har en prostitueret anvendt 
en sådan teknik over længere tid, kan det i stigende grad blive vanskeligt at styre til-
bagetrækningen.  
 
Kvinderne udvikler en ”coping strategy”23 - en overlevelsesstrategi, hvormed de for-
søger at beskytte sig mod at blive følelsesmæssigt involveret i kunderne (Høigård & 
Finstad, 1986; Vanwesenbeeck, 1994; Hedin & Månsson, 1998). Evnen til at opret-
holde en distance til kunderne vil ofte have en umiddelbart positiv betydning for den 
prostituerede. Distancen og den psykiske afkobling kan imidlertid også medføre pro-
blemfornægtelse eller -forskydning som del af forsvarsstrategien.  
 
En direkte effekt af prostitutionen rammer ofte kvindernes seksualitet og medfører 
vanskeligheder ved at forbinde sex og kærlighed, manglende lyst til sex og manglen-
de evne til at hengive sig til en partner (Nyvang et al., 1999).  
 
Friis Jensen (1997) opsummerede nogle af de fysiske skadevirkninger, som blev set i 
Sluseprojekterne: ”Slidgigt i ryg og albuer, men også udsathed for almindelige syg-
domme som influenza på grund af nærkontakt med kunderne”. Van Deurs Henriksen 
& Springborg (1988) opsummerede følgevirkningerne bredere: ”… livstruende, 
mord/selvmord, angst, stor voldsrisiko, pengeproblemer, tæt knyttet til misbrug, 
svært at komme ud af igen, fordi fortiden forfølger, sexlysten forsvinder, forstyrrede 
private forhold til mænd, svært at få en privat kæreste, social isolation, foragtet af 
samfundet, selvværdet ryger, belastende at forstille sig, nødvendigt at lyve, tæt på 
kriminalitet, et intetsigende liv” (ibid. p. 146). Disse psykofysiske skader stemmer 
også med erfaringer fra det senere opsøgende arbejde på prostitutionsområdet.  

 
Reaktionerne på prostitution sammenlignes af Høigård & Finstad (1986) med reakti-
onerne hos kvinder, som har været udsat for incest og voldtægt. De henviser til følel-
seskoldhed, selvforagt, skyldfølelse og oplevelsen af at være en splittet person. Iflg. 
Hedin & Månsson (1998) har reaktionsmønstrene og symptomer store ligheder med 
post traumatisk stress syndrom, PTSD24 (en psykisk forstyrrelse som rammer perso-

                                                 
23 ”Coping” betyder i denne sammenhæng en opførsel og de strategier, som mennesker udvikler som 
svar på ydre påvirkninger i forsøget på at bemestre og kontrollere den følelsesmæssige smerte, som 
disse påvirkninger medfører.  
24 PTSD beskrives som psykologiske symptomer, der stammer fra oplevelser med voldstraumaer. 
PTSD kan være resultatet af: ”Extreme traumatic stressors involving direct personal experience of an 
event that involves actual or threatened death or serious injury, or other threat to one’s personal 
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ner, der har været udsat for en traumatisk hændelse, som eksempelvis oplevelser i 
krig eller med tortur, vold og voldtægt). Det er dog problematisk at anvende PTSD, 
som er den en meget rummelig diagnose. Det er næppe en dækkende diagnose for de 
skader, som prostituerede pådrager sig, fordi der ikke er tale om traumatiske hændel-
ser, men om skader oparbejdet over længere tid. Udbrændthed, depression og psyko-
somatisk nedslidning er imidlertid under alle omstændigheder følger, som er forbun-
det med prostitutionslivet.   

Grænsekrænkelser 
Kvinder, der har oplevet grænsekrænkelser i deres barndom eller tidlige ungdom, er 
ofte overrepræsenterede i undersøgelser om prostitution. En række undersøgelser 
(bl.a. Høigård & Finstad, 1986; van Deurs Henriksen & Springborg, 1988; Hedin & 
Månsson, 1998; Skilbrei, 1998) peger på mulige sammenhænge mellem grænse-
krænkelser og prostitutionsdebut. En mindre undersøgelse blandt danske stofmisbru-
gende prostituerede kvinder viste, at 36 % af kvinderne havde været udsat for seksu-
elt misbrug i barndommen enten begået af familiemedlemmer eller bekendte (Ishøy 
& Bent-Hansen, 2000). I internationale undersøgelser om stofmisbrugende gadepro-
stituerede ligger tallet som regel noget højere (Silbert & Pines, 1983; Baldwin, 1992; 
Farley & Barkan 1998a).  

 
En psykologisk forklaring på mulige sammenhænge mellem erfaringer med grænse-
krænkelser og debut i prostitution er ifølge Bjørnholk, at grænsekrænkelser på et 
fysisk eller psykologisk plan kan medføre usikkerhed over for egne grænser og kan 
bevirke, at prostitution tegner sig som en nærliggende overlevelsesstrategi. Tidlige 
grænsekrænkelser kan skabe en psykisk ”åbenhed” for nye grænseoverskridelser og 
kan danne en parathed for prostitution som handlemulighed. 
 
Den prostitueredes evne til at opretholde sine grænser og beskytte sig mod krænkel-
ser af disse vil, som nævnt, have stor indflydelse på, i hvilken grad vedkommende 
pådrager sig skadevirkninger som følge af prostitutionen. I massageklinikundersøgel-
sen og hos Bjørnholk berettede henholdsvis 30 % og 31 % af kvinderne om, at de 
”delvis/ikke altid/ikke” er i stand til at opretholde deres grænser overfor kunderne. 
Flertallet svarede således, at de var i stand til at opretholde deres grænser. Alligevel 
berettede 93 % af kvinderne i massageklinikundersøgelsen om skadevirkninger som 
følge af prostitutionen25.  
 
Andre forskere har advaret mod entydigt at koble grænsekrænkelser og prostitution 
sammen (Dahl et al., 1990), bl.a. fordi andre motiver bag prostitutionsdebut ikke 
medtænkes i undersøgelser om prostitution. I en række undersøgelser havde cirka 
halvdelen af de prostituerede efter det oplyste ikke været udsat for forudgående 
grænsekrænkelser26 (Ferracuti, 1972; Lukianowitz, 1972; Draijer, 1988; Vanwesen-
beeck, 1994). Samme tendens findes også i skandinavisk forskning, hvor en under-

                                                                                                                                          
integrity, or witnessing an event that involves death, injury or a threat to the physical integrity of 
another person, or leaning about unexpected or violent death, serious harm, or threat of death or 
injury experienced by a family member other close associate” (American Psychiatric Association, 
1994).   
25 Bjørnholks undersøgelse viser, at der er stor forskel i grænsekrænkelser mellem stofmisbrugende 
prostituerede.   
26 Grænsekrænkelser kan defineres som en samlende betegnelse, der indbefatter såvel ”overgreb” 
(krænkelser af fysiske, psykiske og seksuelle grænser) som ”omsorgssvigt” (Bjørnholk 1994: 15). 
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søgelse i 1983 viste, at 40 % af de prostituerede havde været udsat seksuelle over-
greb i barndommen, mens 60 % svarede, at de ikke havde (Larsson, 1983). I en sene-
re undersøgelse af Månsson & Hedin (1999) havde cirka halvdelen af de 22 inter-
viewede kvinder været udsat for seksuelle overgreb som børn. Den anden halvdel 
havde ikke.  
 
Forudgående grænsekrænkelser er blot én forklaring på, at prostitution kan tegne sig 
om en handlemulighed. Eksempelvis nævner Skilbrei (1998), at de prostituerede, hun 
interviewede på massageklinikker i Oslo, ikke havde den samme belastede baggrund 
som stofmisbrugende prostituerede. Debut i prostitution kan ifølge Skilbrei delvis 
forklares i den synlighed, massageklinikker og prostitutionsannoncer havde i Oslo. 
Dermed var det tilgængeligheden til massageklinikkerne, som havde haft afgørende 
indflydelse på, at prostitutionen blev en handlemulighed, ikke en belastet opvækst. 
Massageklinikundersøgelsen (Christensen og Barlach, 2004) antyder samme mulig-
hed, idet 63 % af de kvinder, der havde deres prostitutionsdebut, ringede på en an-
nonce, mens 24 % blev introduceret gennem en veninde.27 Andre undersøgelser 
(Bechman Jensen, 1990; Lautrup, 2000) viser, at kvinder ofte introduceres til prosti-
tution af personer, som i forvejen er i prostitutionsmiljøet.  

Seksuelt overførbare sygdomme og underlivsgener 
Det er en udbredt myte, at prostituerede er smittespredere af kønssygdomme, herun-
der blandt andet at mange skulle være smittet med HIV og AIDS. Blandt prostituere-
de i de vestlige lande er antallet af HIV-smittede - i modsætning til en del udviklings-
lande - lavt eller meget lavt (Lewin et al., 1996).  
 
En række undersøgelser peger på, at prostituerede ikke er mere udsatte for HIV-
smitte eller andre seksuelt overførbare sygdomme end andre, med mindre der er tale 
om stofmisbrugende kvinder (Padian, 1988; Brock, 1989; Bjørnholk, 1994; Vanwe-
senbeeck, 1994). Prostituerede anvender generelt kondom mere regelmæssigt end 
andre dele af befolkningen (i forhold til alder, race og køn). At langt de fleste prosti-
tuerede altid brugte kondom i prostitutionssammenhænge er også baggrund for, at de 
ikke oplever sig som specielt udsatte for smitterisiko med hensyn til HIV eller andre 
seksuelt overførbare sygdomme. Et tilsvarende billede viser en mindre undersøgelse 
jf.  EUROPAP 1996. 
 
I Sverige er fokus flyttet fra de prostituerede som potentielle smittebærere til kun-
derne som smittespredere. Specielt kunder med en biseksuel livsstil er sammen med 
stofmisbrugende prostituerede udpeget som primære risikogrupper. Men også i Sve-
rige er prostitutionskontakter som årsag til seksuelt overførbare sygdomme meget 
lav. Af 220 mænd i Folkhälsoinstituttets undersøgelse (Lewin et al., 1996) angav én 
procent, at de var blevet smittet med en seksuelt overførbar sygdom via en prostituti-
onskontakt i Sverige (ibid. p. 243). Andelen af mænd, som var blevet smittet i udlan-
det, lå lidt højere, på næsten to procent. Tilsvarende undersøgelser er ikke foretaget i 
Danmark. 
 
Mens en del prostituerede er konsekvente brugere af kondomer, tager andre kvinder 
en selektiv risiko, mens nogle har en generel risikoadfærd. Den sidstnævnte gruppe 
kendetegnes ved i øvrigt at være mest socialt udsat; at prostituere sig udendørs, ofte-

                                                 
27 Undersøgelsen rummer, som nævnt, ingen oplysninger om kvindernes barndom. 
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re at være udsat for vold og oftere at være i en mere økonomisk trængt situation 
(f.eks. på grund af stofmisbrug) end andre grupper af prostituerede (Vanwesenbeeck, 
1994).  
 
PRO-Centret gennemførte i 1999 en pilotundersøgelse blandt danske kvinder på 
massageklinikker, som bl.a. belyste prostitueredes underlivsgener.  28 kvinder i alde-
ren fra 19 år til 54 år besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen viste, at kvinderne 
generelt havde gener fra underlivet i form af smerter, smerter ved samleje, svie ved 
vandladning, udflåd, kløe, irritation og hudløshed. Helbredsmæssige skadevirkninger 
af prostitution er dog dårligt belyst i de seneste 10 år. 

Stofmisbrug  
Internationalt har der været fokuseret en del på sammenhængen mellem prostitution 
og misbrug af stoffer eller alkohol. Forskningen har især fokuseret på gadeprostitue-
rede og kvinder i regelmæssigt stofmisbrug. De fleste danske kvinder i gadeprostitu-
tion er stofmisbrugere. Der er store forskelle mellem stofmisbrugende og ikke-stof-
misbrugende prostitueredes udsathed i prostitutionen (Bjørnholk, 1994). De stofmis-
brugende prostituerede er i langt højere grad end andre prostituerede udsat for vold, 
beretter oftere om en problemfyldt opvækst og lider af svære skadevirkninger af pro-
stitutionen. Forskellen mellem stofmisbrugende gadeprostituerede og prostituerede, 
som sælger seksuelle ydelser indendørs, er også dokumenteret i internationale under-
søgelser (Vanwesenbeeck, 1994; Farley & Barkan, 1998; Skilbrei 1998).  
 
Der har forskningsmæssigt været fokuseret meget lidt på indendørsprostitution og 
stofmisbrug. En undersøgelse fra Sydney i Australien fra en venerieklinik, der omfat-
tede 277 prostituerede og 95 ikke-prostituerede, viste ingen forskelle i intravenøs 
stofmisbrug (Philpot et al., 1989). I begge grupper var 12 % misbrugere. Undersøgel-
sen konkluderer dog, at alkohol, tobak, sovepiller og amfetamin blev anvendt af de 
prostituerede til at modvirke nogle af gener fra prostitutionen. Philpot et al. konklud-
erer: “Where differences existed between prostitutes and non-prostitutes, they are 
mainly work related” (ibid. 504-505). Misbrug af hårde stoffer synes iflg. internatio-
nal litteratur at begrunde prostitutionsdebut, når der er tale om gadeprostituerede 
(Vanwesenbeeck, 1994). Blandt kvinder, som brugte euforiserende stoffer, men hvor 
stofferne ikke var grundlaget for debut i prostitution, synes der at være en sammen-
hæng mellem prostitutionslivet og misbruget (ibid. p. 31). 
 
14 ud af 15 gadeprostituerede, som indgår i Daphne-undersøgelsen (Bjørnholk, 
1994), var stofmisbrugere. Misbruget medvirkede bl.a. til at støtte kvinderne i den 
psykiske tilbagetrækning og dermed til at opretholde en distance til kunderne. Ifølge 
en lille undersøgelse af Ishøy & Bent-Hansen (2000) er omsorgssvigt, fysiske, psyki-
ske og seksuelle overgreb en rød tråd i de fleste kvindelige stofmisbrugeres tilværel-
se. Sammenhængen mellem stofmisbrug og prostitution er ikke entydig, men stof-
misbrug er en betydelig faktor blandt de gadeprostituerede, idet over halvdelen af de 
interviewede i undersøgelsen angav stofmisbruget som baggrund for at prostituere 
sig.   
 
Trods stor mediedebat om stofmisbrug og prostitution er der imidlertid i Danmark 
ringe dokumenteret viden på dette område, og PRO-Temaet har derfor påbegyndt en  
undersøgelse blandt personale på misbrugsbehandlingsinstitutioner med henblik på at 
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få indblik i deres kendskab til prostitution forbundet med misbrug og at skærpe op-
mærksomheden på de særlige følger, der kan være forbundet hermed. 

Vold 
Der er en klar tendens til, at hjemløse og stofmisbrugende prostituerede oftere end 
andre har været udsat for vold (Bjørnholk, 1994). 95 % af de stofmisbrugende prosti-
tuerede mod 32 % af de øvrige angav at have været udsat for vold én eller flere gan-
ge. Over halvdelen (57 %) af alle interviewede havde dog været udsat for vold eller 
trusler om vold i forbindelse med prostitution en eller flere gange og ofte fra kunder. 
30 % havde været udsat for voldtægt i prostitution. De stofmisbrugende prostituerede 
var de mest udsatte, idet 74 % af dem mod 17 % af de øvrige havde været udsat for 
voldtægt. 38 % fortalte om psykisk vold i form af trusler, ydmygelser og verbale 
chikanerier. En prostitueret forklarede: ”Du skal jo hele tiden være forberedt på, at 
han pludselig kan give dig en knytnæve. Du skal aldrig stole på kunden” (ibid. p. 46).  
 
I massageklinikundersøgelsen havde 87 % af kvinderne haft oplevelser med aftale-
brud, hvor kunder havde forsøgt at kysse dem, uden at det var aftalt på forhånd. 72 % 
havde oplevet mod deres vilje at blive penetreret med en finger i skeden eller anus af 
en kunde, og 67 % havde været udsat for, at kunden prøvede at tage kondomet af. 
Færre kvinder havde oplevet, at kunder havde brugt skældsord, havde truet dem eller 
havde anvendt fysisk vold mod dem. 7 % af kvinderne havde været udsat for vold-
tægt.  
 
Kun 15 % af kvinderne oplyste, at de havde anmeldt en kunde til politiet. Typisk var 
det kvinder, der havde været i prostitution i mere end fem år, som havde anmeldt 
kunder. Det relativt lave antal politianmeldelser blandt kvinder på massageklinikker 
kan sandsynligvis forklares med, at prostituerede generelt ikke går til politiet, når de 
har været udsat for overgreb.28 Årsagerne hertil er flere. Mange prostituerede frygter 
ikke at blive taget alvorligt af politiet og ønsker ikke at træde frem som ”prostituere-
de”, idet deres dobbeltliv risikerer at blive afsløret, fordi en anmeldelse ofte vil bety-
de, at de i politiets journaler står anført som prostitueret. Yderligere har mange pro-
stituerede en udpræget mistro til ”systemet” og dets repræsentanter, hvorfor de tror – 
eller måske har oplevet – at de ikke blive taget alvorligt (Friis Jensen, 1997). Derfor 
må det forventes, at antallet af politianmeldelser for vold eller voldtægt er væsentligt 
lavere end det reelle antal af overgreb på prostituerede.   

Mandlige prostituerede 
Der synes at være langt flere ligheder end forskelle mellem mænds og kvinders pro-
stitution (Lautrup & Heindorf, 2004). Lighederne viste sig blandt andet i de psykiske, 
fysiske og sociale følger, prostitutionen også havde for mænd, som prostituerede sig 
regelmæssigt. Da mange af skadevirkningerne af mandlig prostitution er umiddelbart 
sammenlignelige med følgerne af kvindelig prostitution (Bechmann Jensen, 1997), er 
der derfor sammenfald med gennemgangen af den eksisterende viden om kvindelig 
prostitution.  
 

                                                 
28 PRO-Temaet er ved at færdiggøre en undersøgelse af politianmeldte tilfælde af vold mod prostitue-
rede forbundet med prostitutionen. I perioden fra januar 2002 – maj 2003 identificerede politiet på 
landsplan 27 anmeldelser, hvilket sammenholdt med den oplyste forekomst af vold er et beskedent 
anmeldelsestal. 
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Seksuelle og psykiske skader og sociale følger af prostitution opstår ikke mekanisk 
som følger af prostitution, men de indgår i et samspil med personens øvrige livsbe-
tingelser, som for eksempel prostitutionens karakter og den prostitueredes egen mod-
tagelighed på et givet tidspunkt (Bechmann Jensen, 1997). Dette gør sig også gæl-
dende for mænd, som regelmæssigt sælger seksuelle ydelser. I Daphne-undersøgel-
sen (Bjørnholk, 1994) fremgår, at 60 % af de mandlige og 61 % af de kvindelige 
prostituerede oplevede psykiske belastninger i forbindelse med prostitutionen. Det 
samme var tilfældet i forhold til sociale følger og seksuelle skader, idet de kønsmæs-
sige forskelle også her var meget beskedne.  
 
Fælles for en del kvindelige og mandlige prostituerede er, at mange har haft en van-
skelig opvækst og en socialt belastet baggrund (Dahl et al., 1990). Lautrup & Hein-
dorf (2004) undersøgte ikke de interviewedes sociale baggrund. Det var dog klart, at 
de fleste af mændene levede marginale tilværelser og kun havde en perifer tilknyt-
ning til det bredere samfund.  
 
Nogle af de negative sider ved mandlig prostitution er beskrevet af sexologen Preben 
Hertoft:29  
 

1. Vanskeligheder ved at adskille private, personlige seksuelle kontakter og 
kønshandel.  

2. Vanskeligheder ved at forbinde kærlighed og sex.  
3. Forstyrrelser af ens krops umiddelbare seksuelle reaktioner, vanskeligheder 

med at give slip på sig selv under seksualakten med en kæreste, at give sig 
selv lov til at ”komme”, få sædafgang for slet ikke at tale om orgasme.  

4. Problemer med at opleve kærtegn netop som kærtegn.  
5. Følelsesmæssig forvirring, usikkerhed, nedsat selvtillid, selvforagt.  
6. Ændret seksuelt selvbillede. Antagelig har de fleste prostituerede mænd et 

overvejende homoseksuelt selvbillede. Men andre har et såkaldt heteroseksu-
elt selvbillede, uanset om de har sex med mænd eller kvinder. De kan have en 
drøm om at etablere et familieliv med kone og børn. Mange af dem har skyld-
følelse over at dyrke sex med mænd. Det kan være vanskeligt at etablere en 
almindelig familietilværelse efter længere tids prostitution.  

7. Mange prostituerede tror, at de selv kan bestemme grænserne for, hvad de vil 
yde seksuelt og med hvem. Men virkeligheden er somme tider en anden. 
Mange oplever fornedrelse i forbindelse med prostitution og oplever at blive 
behandlet som et objekt, en ting.  

8. Risiko for diverse seksuelt overførbare sygdomme. 
9. Alle prostituerede, også mænd, løber risiko for både voldtægt og vold.  
10. En særlig gruppe prostituerede mænd er transvestitter eller transseksuelle. De 

udgør på mere end én måde en marginal, udsat gruppe (Daphne 1992).   
 
En væsentlig forskel mellem mandlige og kvindelige prostituerede er, at mandlige 
prostituerede beretter, at de – i en vis udstrækning – udlever dele af deres egen sek-
sualitet i prostitutionen (Dahl et al., 1990; Lautrup & Heindorf, 2004). For kvindelige 
prostituerede forholder det sig oftest modsat, idet de som regel skelner skarpt mellem 
privat sex og prostitution. De fleste mænd i Lautrup & Heindorfs interviews uddyb-
                                                 
29 De 10 punkter er opstillet af tidligere overlæge, professor Preben Hertoft29, fra Sexologisk Klinik, 
Rigshospitalet. Mange af de negative virkninger svarer, som det fremgår, til dem, som kvindelige pro-
stituerede oplever. 
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ede deres oplysninger om at udleve egen seksualitet i prostitutionen med beskrivelser 
af, at de som regel solgte seksuelle ydelser, der var det modsatte af, det de ønskede i 
deres private sexliv. Var de seksuelt ”passive” i deres private sexliv, solgte de ”ak-
tiv” sex og omvendt. På denne måde oplevede de en mulighed for at adskille prosti-
tution fra privat sex.  
 
Kun få mandlige prostituerede holdt pauser fra prostitutionen – oftest kortere. Pau-
serne var oftest en følge af behovet for at holde fri fra kunderne, eller fordi de i en 
periode havde en kæreste, som ikke kendte til prostitutionen. Når parforholdet gik i 
stykker, var de umiddelbart efter igen tilbage i prostitutionen. Dette kan være en in-
dikation på, at behovet for penge trak dem tilbage til prostitutionen, og/eller at de 
genoptog en ”social aktivitet”, som tidligere havde fyldt en del af deres hverdag. 
 

3.5 Prostitutionens fastholdende faktorer 
Mange prostituerede ender på et tidspunkt i en fastlåst social situation.  Mange forla-
der prostitution for senere at vende tilbage (Hedin & Månsson, 1998; Lautrup, 2000). 
I ”Malmøprojektet” (Larsson, 1983) medførte en målrettet opsøgende indsats i pro-
stitutionsmiljøet, at antallet af prostituerede faldt fra mindst 300 i 1974 til 60 i 1982 
ved projektets ophør. I den efterfølgende periode fra 1982-1990 var cirka 60% af de 
prostituerede dog i forskellig udstrækning igen begyndt at prostituere sig (Månsson 
& Hedin, 1999).  
 
Af massageklinikundersøgelsen fremgik, at kvindernes forventninger til hvor længe, 
de ville være i prostitution ikke stemte overens med deres faktiske tilknytning. To ud 
af tre kvinder havde holdt pauser fra prostitutionen. Tendensen er, at jo længere 
kvinderne havde været i prostitution, jo større var sandsynligheden for, at de havde 
holdt pauser. For 54 % af kvinderne havde pausen varet i op til et år, mens 34 % 
havde haft en pause på over fem år. 29 % af kvinderne begrundede pausen med, hen-
holdsvis at de følte afsky ved prostitution (19 %), og at de ønskede helt at ophøre (10 
%). 
 
Den primære begrundelse for at vende tilbage til prostitutionen var i samme under-
søgelse mangel på penge. 82 % vendte tilbage til prostitutionen på grund af penge-
mangel. Andre begrundelser for at vende tilbage til prostitutionen var savnet af pro-
stitutionsmiljøet, at forholdet til kæresten var gået i stykker og/eller savnet af den 
opmærksomhed og bekræftelse, som kvinderne oplevede at få i prostitutionen (Chri-
stensen og Barlach, 2004).  56 % af kvinderne fortsatte med at prostituere sig, fordi 
de ikke oplevede at have muligheder for at tjene de samme penge andre steder. 32 % 
oplyste, at de fortsatte med at prostituere sig, fordi de godt kunne lide prostitutionsli-
vet. Resten af kvinderne gav andre begrundelser for at vende tilbage til prostitutio-
nen, eksempelvis at de ønskede uafhængighed af offentlige ydelser, at de ikke kunne 
overskue at ophøre med at prostituere sig, eller at de fortsatte for spændingens skyld. 
 
De fastholdende faktorer i prostitution er mange og influerer på mange måder den 
ofte lange, vanskelige proces, det kan være at slutte. Prostitutionsophør er ikke en 
enkeltstående begivenhed, men er influeret af indbyrdes forbundne processer og fak-
torer, hvor forhold som livet inden prostitution, mødet med andre prostituerede og 
livet som prostitueret spiller en rolle for, om det lykkes at komme ud af prostitution 
og at opbygge et andet liv. Ikke mindst på grund af dobbeltlivet og den deraf følgen-
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de marginalisering til samfundet i øvrigt, betragter den prostituerede ofte prostituti-
onsophør som en uoverskuelig proces. Ikke alene behovet for penge, men også ople-
velsen af manglende arbejdsmæssige og sociale alternativer er således faktorer, som 
fastholder kvinder i prostitution (Lautrup, 2000; Hedin & Månsson, 1998).  
 
Grænsen mellem at prostitution opleves som henholdsvis frivillig eller tvungen er 
hårfin og kan ændre sig fra det ene øjeblik til det næste (van Deurs Henriksen & 
Springborg, 1988; Vanwesenbeeck, 1994; Nyvang et al., 1999). Også i en beskrivel-
se af terapeutiske forløb med både prostituerede og kunder, er temaet afhængig-
hed/uafhængighed centralt (RFSU, 2004). Afhængigt af hvor længe en person har 
været i prostitution og af, hvor cementeret isolationen fra det øvrige samfund er, kan 
den prostituerede veksle mellem at opleve sin situation som et resultat af frie valg 
eller tvangsmæssige omstændigheder.  
 
Følelsen af prostitution som stemplende og prostitueredes selvstempling medvirker 
til, at kvinderne ikke ønsker at afsløre deres forsørgelsesgrundlag og derfor finder det 
vanskeligt at søge og opnå en reel hjælp fra det offentlige system.  Både oplevede og 
reelle barrierer forbundet med at søge hjælp hos socialforvaltningen udgør derfor 
prostitutionsfastholdende faktorer (Lautrup, 2000).   

Oplevede positive sider af prostitution 
Erfaringer fra opsøgende socialarbejde viser, at prostituerede ofte er ambivalente i 
deres beskrivelse af prostitutionslivet. Mange aktive prostituerede henviser til de 
fordele, de oplever ved at sælge seksuelle ydelser frem for at arbejde i jobs, de reali-
stisk set kan opnå. 41 % af de interviewede i Daphne-undersøgelsen fremhævede 
oplevelsen af at føle sig kvalificeret og dygtig som prostituerede som noget positivt. 
Dette fremgår også markant i tre eks-prostitueredes biografier (Barlach, 2003). Van-
wesenbeeck (1994) henviser til undersøgelser (Silbert & Pines,1983; Bagley, 1984), 
hvor 50 og 60 % af de prostituerede tilkendegav tilfredshed med at prostituere sig.  
 
Ca. hver tredje kvinde i massageklinikundersøgelsen oplyste, at én af de vigtigste 
årsager til deres prostitutionsdebut var nysgerrighed, mens godt hver fjerde oplyste, 
at deres debut skyldtes spændingen forbundet med prostitution. I Bjørnholks under-
søgelse svarede 37 %, at de oplevede prostitution som interessant eller meningsfuldt. 
De hurtige penge, men også de potentielle faremomenter var for nogle ensbetydende 
med en intensitet, der understregede: ”at man her og nu virkelig er i live” (ibid. p. 
25). 
Prostitueredes oplevelser af positive sider ved at sælge seksuelle ydelser skal for 
manges vedkommende ses i sammenhæng med deres opvækst og sociale baggrund 
og de muligheder, de reelt har på arbejdsmarkedet. Det er muligt, at sider af prostitu-
tionen opleves som positive, fordi mange af kvinderne allerede før prostitutionsdebu-
ten havde en marginal position i samfundet (Lautrup, 2000). Prostitution kan opleves 
som den eneste mulighed, der er for at tjene mange penge og for at opnå bekræftelse 
og spænding (van Deurs Henriksen & Springborg, 1988; Skilbrei, 1998).  

 
 ”… mange penge, let tjente penge, fri arbejdstid/sin egen herre, spændende oplevel-
ser, båret på hænder og fødder af kunderne, taknemmelige kunder, luksus, lærer sin 
egen seksualitet godt at kende, modvirker sexvold i samfundet, dækker et behov i 
samfundet,” opsummeres i van Deurs Henriksen & Springborg (1988, s. 146) som 
nogle af de positive sider, prostituerede oplevede ved prostitution. 
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PRO-Århus har ud fra samtaler med kvinder i prostitution i forbindelse med opsø-
gende arbejde skitseret nogle af de ambivalenser, kvinderne giver udtryk for, når de 
skal beskrive fordele og ulemper ved at være prostitueret. De fleste omtaler f.eks. 
pengene som en stor fordel, mens de også bliver en ulempe, fordi kvinderne bliver 
afhængige af penge og ikke har respekt for pengenes værdi. De oplever prostitution 
som frit ”arbejde” med få ”arbejdstimer”, men synes alligevel, at klinikkernes åb-
ningstid er besværlig, at der er for megen transport og for meget rakkerliv. De mener, 
at de redder ægteskaber og forebygger voldtægter og overgreb på børn, men de ople-
ver selv psykiske men ved deres rollespil og kunders perversiteter etc.  
  
Fordelene ved prostitution frem for andet muligt realistisk arbejde kan således ople-
ves som mange, og kan når prostituerede er på toppen af deres ”karriere” opleves 
ublandede. Men - udsagnene afspejler imidlertid en ambivalens i beskrivelserne af 
prostitutionslivet, som kan forstærkes, når kvinderne er på vej ned i ”karrieren” og 
som psykologisk er en stærk prostitutionsfastholdende faktor. 
 
For at leve med en viden om samfundets syn på prostituerede som ”afvigende” for-
søger mange prostituerede at beskytte deres selvbillede ved ”neutraliseringstek´-
nikker,” hvor de forsøger at opretholde et billede af sig selv som lovlydig borger og 
at neutralisere den afvigende handling hos sig selv (Järvinen, 1990; Skilbrei, 1998, s. 
75). En modreaktion på samfundets syn på prostitution kan være at fremhæve prosti-
tutionens positive sider. Derved kan kvinderne forsvare sig mod at blive set som ofre 
og bruge dette forsvar som en ”buffer” mod stemplingen og mod at blive fastholdt og 
opslugt af en afvigerkarriere som ”bare en prostitueret” (Lautrup, 2000).  
 
At opretholde og hævde samfundets normer udadtil kan være et effektivt forsvar mod 
prostitutionsstemplet og omverdenens reaktion. Derfor understreger mange kvinder i 
prostitution aktivitetens ufarlighed og ligheder med andre kvinders adfærd og opfør-
sel. De prostitueredes gensidige bekræftelse af dette kan (jf. Skilbrei, 1998) tjene det 
formål, at de kan opretholde et billede af sig selv som kvinder ligesom alle andre. 
Prostituerede sammenligner ofte deres aktiviteter med servicearbejde på det ordinære 
arbejdsmarked for at legitimere prostitutionen over for sig selv og andre, og de hen-
viser ofte til den funktionelle og nyttige funktion, prostitution har i samfundet: at de 
forhindrer voldtægter og holder ægteskaber sammen. Et andet argument i forsvaret af 
prostitution er, at kvinderne tjener mange flere penge, end de har tjent eller ville have 
mulighed for at tjene på ordinær beskæftigelse. De forskellige forklaringsstrategier 
var for kvinderne et forsøg på at gøre sig selv moralske og respektable (ibid. 78). 
 
Disse forklaringsstrategier har en sandhed i sig for den enkelte kvinde i prostitution 
og målt i forhold til samfundets normer. Det er efter PRO-Temaets opfattelse væsent-
ligt at anerkende realiteten i forklaringerne for at respektere kvinderne. De har truffet 
deres valg om at prostituere sig ud fra deres konkrete situation, livsomstændigheder 
og baggrund, og deres valg kan under de konkrete omstændigheder være både ratio-
nelt og ansvarligt. Samfundets historiske stempling af kvinder i prostitution som 
umoralske og urespektable og nu som viljesløse ofre er medvirkende til, at deres for-
svarsstrategier bliver nødvendige. Erkendelsen af den samfundsmæssige stemplings 
styrke ændrer dog ikke de sociale og individuelle belastninger, som danner baggrund 
for og er forbundet med prostitution, og som gør prostituerede til en meget udsat 
gruppe i samfundet.    
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Mandlige prostituerede 
Iflg. Jöncke, 1992 er det virkeligt problematiske ved mænds prostitution det øjeblik, 
hvor de ikke længere føler sig i stand til at vælge prostitutionen fra, hvor rollen og 
vanerne som prostitueret får overtaget, og hvor det ikke længere opleves, at der er 
noget alternativ til prostitutionen.  
 
Ingen af de prostituerede i Lautrup & Heindorfs undersøgelse var indstillet på at op-
høre med at sælge sex. Oplevelsen af reelt manglende arbejdsmæssige, sociale og 
økonomiske alternativer, men også oplevelsen af positive sider ved prostitutionen, 
var forklaringen herpå. De fleste af de interviewede mænd gav indledningsvis udtryk 
for at leve et ”gigololiv” med fart over feltet, masser af god sex og masser af penge. 
Positive aspekter er også en del af den mandlige prostitution, jf. Bechmann Jensens 
pointe om, at prostituerede mænds erkendelse af de negative sider ikke var ensbety-
dende med, at prostitutionen ikke også har positive sider (Bechmann Jensen, 1997). 
De negative og positive faktorer er i mange tilfælde sameksisterende. De positive 
forhold kan i nogle tilfælde netop være positive som en følge af den række negative 
omstændigheder, som var årsagen til at prostitutionen blev et alternativ, herunder 
måske ensomhed og uafklaret seksualitet. 
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4. Sociale og sundhedsmæssige indsatser for kvinder 
og mænd i prostitution 

4.1 Indledning 
Kvinder og mænd i prostitution er i dagligdagen udsat for en række sundhedsmæssi-
ge risici, fysiske, psykiske og følelsesmæssige belastninger og skader. Også sociale 
følger forbundet med prostitution medvirker til, at prostituerede er udsatte og blandt 
de svageste grupper i samfundet. Der er derfor behov for en umiddelbart forebyg-
gende og skadereducerende såvel som en langsigtet social indsats specifikt målrettet 
til prostituerede. De lever ofte et dobbeltliv, som de ikke ønsker afsløret af frygt for 
stempling og andre sociale konsekvenser, og de nærer ofte udpræget mistillid til ”sy-
stemet”. Marginaliserede prostitueredes sociale og personlige situation er ofte kom-
pliceret, og tit har de ikke har den nødvendige motivation for eller evne til at søge 
hjælp. Det, der fremstår som manglende motivation, kan skyldes, at de prostituerede 
ikke blot er – eller subjektivt oplever sig som – marginaliserede såvel i forhold til 
samfundet i almindelighed som til det sociale hjælpeapparat. De er således dobbelt-
marginaliserede. 
 
Erfaringsmæssigt skal der arbejdes målrettet i længere tid med prostituerede for at 
opnå, at de bliver motiverede til at ændre på deres livsomstændigheder. Det sociale 
arbejde må tage udgangspunkt i en forståelse af de prostitueredes situation med hen-
blik på at støtte dem, der ønsker at slutte i prostitution. 
 
Flere typer af sociale indsatser har internationalt og i Danmark været afprøvet og 
anvendt til at skabe kontakt med og tilbyde kvinder og mænd i prostitution social og 
sundhedsmæssig støtte. I det følgende beskrives indsatser, som har været anvendt af 
modelprojekterne PRO-Vejle og PRO-Århus og PRO-Centret. 
 

4.2 Sociale og skadereducerende indsatser  

Opsøgende socialt arbejde i prostitutionsmiljøer 
Opsøgende arbejde er først og fremmest en metode, der er velegnet til at komme i 
kontakt med borgere, som skønnes at have sociale og/eller sundhedsmæssige vanske-
ligheder, og som ikke af sig selv søger relevant hjælp med henblik på at reducere 
eller afhjælpe disse. Det centrale begreb i det opsøgende arbejde er ”at skabe kon-
takt,” hvilket både er det opsøgende arbejdes store potentiale og begrænsning. Kon-
takt og tillid er afgørende forudsætninger for at kunne medvirke til at skabe foran-
dringer. At være i kontakt med målgruppen giver imidlertid ikke i sig selv anledning 
til forståelse for og forandringer af sociale forhold og problemer. Det opsøgende ar-
bejde kan virke stemplende på personer eller grupper, idet der ikke nødvendigvis er 
en umiddelbar fælles forståelse – mellem socialarbejderen og borgeren – om det ri-
melige i at kontakte netop dem. 
 
Opsøgende arbejde handler om forebyggelse og om at skabe kontakt til mennesker, 
der ikke selv henvender sig. Det kan være vanskeligt at dokumentere succesen i op-
søgende arbejde, fordi målet i første omgang kun vil være at skabe en relation - en 
relation, der til gengæld gør det muligt at sætte ind med yderligere konkret støtte 
senere. I lyset heraf skal opsøgende arbejde have et langsigtet perspektiv og tage 
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højde for, at den prostituerede ikke nødvendigvis ønsker rådgivning eller støtte til at 
ophøre med prostitutionen på kontakttidspunktet. Opsøgende arbejde i forhold til 
kvindelige og mandlige prostituerede skal baseres på tillid og respekt, må være ano-
nym og indeholde tilbud om rådgivning, vejledning og støtte.  
 
I det opsøgende arbejde møder socialarbejderen den prostituerede på hendes domæne 
og betingelser. Samtidig bliver kvinden mødt i prostitutionslivet, hvilket gør det legi-
timt og lettere at tale om prostitution og problemer forbundet med prostitutionen. 
Gennem den personlige og længerevarende kontakt afdramatiseres den opsøgende 
socialarbejders rolle. Kontakten bliver personificeret, og de opsøgende socialarbejde-
re er ikke længere synonyme med en offentlig myndighed, hvilket kan danne basis 
for at støtte kvinden i at kontakte socialforvaltningen. 
 

Tre forskellige tilgange har været anvendt og anvendes i det opsøgende arbejde i 
prostitutionsmiljøer og er beskrevet hos hhv. Nyvang et al. (1999) og Heindorf 
(2003): 
 
Miljøscreening er et nødvendigt led i forberedelserne til opsøgende arbejde, bl.a. i 
forhold til prostitution på gadeplan. Ved screening tager de opsøgende socialarbejde-
re ikke kontakt til målgruppen, men observerer og udfører en afdækning af lokalom-
rådet for at kunne tage stilling til, om der er behov for en egentlig opsøgende social 
indsats eller en særlig indsats og i givet fald hvilken.  
 
Brobygning indebærer, at socialarbejderen henviser til relevante tilbud. Målgruppen 
kontaktes uden forudgående aftale, og målet med det opsøgende arbejde vil ofte være 
at informere om muligheder, tilbud og rettigheder, f.eks. brobygning mellem thai-
landske kvinder på massageklinikker og socialcentret Vesterbro i København.  
 
I opsøgende socialarbejde kan målgruppen selv henvende sig uden forudgående afta-
ler. Metoden kan f.eks. bestå i at socialarbejderne annoncerer i dagblade eller gen-
nem at skabe ”sneboldeffekter” spreder information i miljøer eller blandt visse per-
soner i miljøet om, at det kan være attraktivt selv at opsøge projektet, som f.eks. 
PRO-Centrets ”taskeprojekt.” 
 
Formålene i PRO-Centrets og modelprojekterne PRO-Vejle’s og PRO-Århus’ opsø-
gende arbejde kan beskrives ud fra fem punkter: 
 

• At skabe kontakt til de prostituerede. Mange erfaringer har vist, at det neutra-
le og effektive kontaktskabende middel i forhold til prostituerede er tilbud om 
sikker-sex information, demonstration af selvbeskyttelsesteknikker og snak 
om grænsesætning og ret til at sige nej til specifikke seksuelle ydelser. 

 
• At udbrede kendskabet til institutionerne (prostitutionsprojekterne). De opsø-

gende socialarbejdere har dels mundtligt og dels skriftligt orienteret om pro-
stitutionsprojekternes tilbud i form af konkret tilpasset information om tele-
fon- og personlig rådgivning, skriftlig information, hjemmesider etc. 

 
• At skabe kontakt til personer, som i det daglige færdes i prostitutionsmiljøer-

ne. Der er skabt kontakt til bl.a. telefonpassere og kaffedamer i prostitutions-
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miljøerne, hvilket er væsentligt, fordi disse personer ofte er dem, prostituere-
de betror sig til i tilfælde af overgreb og vold etc. 

 
• At følge prostitutionsscenen i de respektive regioner har været væsentligt for 

at afdække udviklingen i prostitutionens omfang og former, herunder organi-
sering samt de prostitueredes specifikke behov. 

 
• At indsamle viden og erfaringer. Løbende videns- og erfaringsopsamling er 

sket dels for at formidle denne viden til det sociale og sundhedsmæssige sy-
stem, dels for at kunne kvalificere og tilpasse tilbuddene til målgruppen. 
Samtidig har indsatsen naturligvis måttet dokumenteres.  

 
Det opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne har været en løbende proces, som kan 
opsummeres i fem faser: 
 

1) Først er der etableret viden om, hvor prostitutionen foregår på grundlag af 
annonceringen i dagblade og på internettet. 

 
2) På denne baggrund er valgt indsatsområder, d.v.s. i hvilke miljøer det opsø-

gende arbejde skulle foregå, samt i hvilke geografiske områder, på hvilke 
tidspunkter og af hvem. 

 
3) Derefter er det opsøgende arbejde iværksat, og der er etableret kontakt og gi-

vet vejledning til prostituerede og opbygget andre kontakter i prostitutions-
miljøerne. 

 
4) Efterfølgende er udarbejdet et rapporteringsskema for det opsøgende arbejde 

med de formål at opsamle viden og danne basis for metodeudvikling i arbej-
det. 

 
5) Endelig er der afholdt statusmøder, hvor erfaringerne fra det opsøgende ar-

bejde er diskuteret og systematiseret. 
 
Prostitution i Danmark findes spredt ud over hele landet og er ikke begrænset til spe-
cifikke prostitutionsmiljøer. København, Århus og Odense adskiller sig fra resten af 
landet, idet der her findes alle former for prostitution: Massageklinikker, prostitution 
på barer, på gaden, private lejligheder og escort etc. I resten af landet findes prostitu-
tionen overvejende i massageklinikker og som escortprostitution. 
 
Scenen for mandlige prostituerede og deres kunder er ofte mere tilfældig. Den kan 
forekomme på bøssebarer, i sexsaunaer, i de såkaldte ”erotiske oaser” (eksempelvis 
offentlige parker, rastepladser, strande, banegårde) og i magasiner og pornoblade 
(Dahl et al., 1990; Axel, 1995; Christensen, 2001; Lautrup & Heindorf, 2004). Den 
lejlighedsvise og usynlige prostitution, som er kendetegnende for den mandlige pro-
stitution, kan betyde, at det opsøgende arbejde er forbundet med en række barrierer i 
forhold til at etablere kontakt til målgruppen af mænd, der prostituerer sig.  
 
De tidligere erfaringer med opsøgende socialt arbejde på den mandlige prostitutions-
scene viste en række vanskeligheder med sådanne tiltag. Hvad enten indsatsen skal 
rettes mod etablerede homoseksuelle miljøer (eksempelvis bøssebarer eller sexsau-



 

50 

naer) eller andre miljøer, hvor mænd sælger seksuelle ydelser til mænd (eksempelvis 
parker, internettet, mødetelefoner), er opsøgende socialt arbejde tidskrævende og 
forbundet med store udfordringer på grund af usynligheden Det tager derfor tid både 
at opspore, etablere kontakt og ikke mindst at opbygge et tillidsforhold til de mandli-
ge prostituerede.  
 
Mens PRO-Centret ikke selvstændigt foretog opsøgende socialt arbejde i mandlige 
prostitutionsmiljøer, har sådanne erfaringer foreligget fra det tidligere PAF. Der blev 
konstateret flere metodiske ligheder end forskelle i det opsøgende arbejde i mandlige 
og kvindelige prostitutionsmiljøer.  
 
Både danske og udenlandske undersøgelser (EUROPAP/TAMPEP, 1998) viser, at 
kvindelige prostituerede ønsker at blive opsøgt i prostitutionsmiljøet med tilbud om 
sociale og sundhedsfremmende tilbud. I massageklinikundersøgelsen (Christensen og 
Barlach, 2004) oplyste 58 % af kvinderne, at de havde brug for rådgivning om sikker 
sex. Det var i særdeleshed de yngre kvinder under 25 år, der angiver et sådan behov. 
42 % af kvinderne oplyste endvidere, at de havde brug for samtaler om forhold ved-
rørende prostitution, mens godt en tredjedel (35 %) pegede på, at de havde brug for 
samtaler om personlige og sociale forhold. Endvidere angav 34 % af de kvinder, der 
havde debuterede i 15-20 års alderen, at de ønskede rådgivning om uddannelse og 
jobmuligheder. 
 
Over halvdelen af kvinderne ønskede, at rådgivningen skulle foregå på massagekli-
nikken. De øvrige ønskede enten, at rådgivningen foregår hjemme hos dem selv, tele-
fonisk, via internettet eller på et offentligt kontor. 87 % af kvinderne ønskede ano-
nym rådgivning. De fleste, 39 %, prioriterede højest at få rådgivning af en rådgiver 
fra et PRO-Center, mens knap hver fjerde ønskede rådgivning fra en tidligere prosti-
tueret, og 17 % prioriterede at få rådgivning fra en aktiv prostitueret. 

Nødvendige kvalifikationer i opsøgende arbejde 
Den opsøgende indsats på prostitutionsområdet har oprindelig været frivilligt socialt 
arbejde udført af engagerede og behjertede mennesker med et religiøst udgangs-
punkt. Vægtningen af en formel socialfaglig baggrund har været nedtonet eller helt 
fraværende. Tilbuddet har primært været omsorg, medfølelse, råd og vejledning på 
grundlag af de opsøgende personers viden og erfaringer.  
 
I flere lande har der været lagt vægt på at uddanne aktive eller tidligere prostituerede 
til at udføre opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne som ”peer-educators,” jævn-
byrdige undervisere (EUROPAP/TAMPEP, 1998). Begrundelsen har været, at de 
kender til målgruppens livsvilkår og problemstillinger, og dermed i højere grad er i 
stand til at opbygge den grad af gensidig tillid, som er en forudsætning for at kunne 
udføre socialt arbejde.  
 
Kvalifikationerne i disse modeller er primært eller udelukkende personlige - i mod-
sætning til et mere professionelt kvalifikationsgrundlag, som f.eks. en socialfaglig 
uddannelse. Der er således ingen garanti for, at de opsøgende personer besidder den 
nødvendige samfundsmæssige indsigt, bl.a. i form af viden om sociale problemstil-
linger, det sociale system og tilrettelæggelse af sagsbehandlingen eller viden om og 
evne til at kommunikere og være i dialog med målgruppen. 
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Opsøgende brobygningsarbejde består i at tage initiativ til at kontakte potentielle 
brugere uden for institutionelle rammer, med henblik på at motivere dem til at tage 
kontakt med et relevant hjælpetilbud. Både screening af prostitutionsmiljøer og op-
søgende socialt arbejde for at bygge bro til socialforvaltningen er de metoder, som 
kræver flest kvalifikationer hos de opsøgende socialarbejdere, bl.a. for at sikre re-
spekten for borgerens integritet og privatliv samtidig med formålet med det opsøgen-
de arbejde.  
 
Opsøgende socialarbejdere fungerer som det sociale eller sundhedsmæssige systems 
absolutte frontmedarbejdere og konfronteres med en række situationer, hvor etiske 
dilemmaer i socialt arbejde bliver sat særligt på spidsen, fordi socialarbejderne uan-
meldt opsøger mennesker på et sted, de opfatter som deres frirum. De opsøgende 
medarbejdere skal turde være i prostitutionsmiljøet og have en tilstrækkelig rumme-
lighed til at færdes i et (nogle gange) kriminelt og seksualiseret miljø. Derudover er 
viden om relevante henvisningsmuligheder, samarbejdsparter og sociale og sund-
hedsmæssige støtte- og hjælpemuligheder naturligvis nødvendige. Endvidere kan 
arbejdet i prostitutionsmiljøer også være etisk og handlingsmæssigt komplekst. Der-
for bør opsøgende socialt arbejde i prostitutionsmiljøer altid udføres med deltagelse 
af formelt kvalificerede socialarbejdere. 

PRO-Centrets erfaringer fra opsøgende arbejde 
PRO-Temaets erfaringer med opsøgende arbejde blandt prostituerede kvinder stam-
mer overvejende fra Storkøbenhavnsområdet. Der blev i perioden 1997 - 2003 op-
søgt mere end 300 massageklinikker og gennemført opsøgende arbejde i prostituti-
onsmiljøerne på gaden i København. Formålene var i første omgang at skabe kontakt 
til og tillid blandt personer, som i det daglige færdes i prostitutionsmiljøerne, at af-
dække og beskrive udviklingen i prostitutionens omfang, former og organisering, 
samt at afdække de prostitueredes specifikke behov. Videns- og erfaringsopsamling 
om de prostitueredes behov blev prioriteret, da den foreliggende viden var begrænset, 
og ligeledes formidling af den indsamlede viden til relevante faggrupper. Hvor PRO-
Vejle og Modelprojekt PRO-ÅRHUS har haft udvikling af sociale metoder som for-
mål, har PRO-Centret i højere grad – og siden 2002 udelukkende – prioriteret viden-
sindsamling. Skønt mange teoretiske og metodiske overvejelser har været gjort i for-
bindelse med den opsøgende virksomhed på massageklinikker og gaden, i faglige 
drøftelser og i forbindelse med undervisning og temadage, er disse dog kun i be-
grænset udstrækning skriftligt udviklet og dokumenteret. PRO-Temaet ser derfor et 
behov for i samarbejde med PRO-Vejle og Modelprojekt PRO-Århus at prioritere en 
opsamling af de indhøstede erfaringer og overvejelser inden for almene teoretiske og 
metodiske rammer for opsøgende socialt arbejde til brug for den anbefalede fremti-
dige opsøgende sociale og sundhedsmæssige indsats på prostitutionsområdet. 

Telefonrådgivning 
Erfaringerne fra PRO-Centres telefonrådgivning (Buch-Hansen, 2001) viser, at tele-
fonrådgivning er en anvendelig metode til at komme i kontakt med både prostituere-
de kvinder og mænd, personer som overvejer prostitution og tidligere prostituerede. 
Ved udgangen af 2000 havde der været i alt 1.146 opkald til rådgivningstelefonen. 
754 af disse resulterede i egentlige samtaler. 58% af dem, der henvendte sig, var 
mænd. Andelen af kvinder udgjorde 37 %, og der var en ganske lille gruppe opkald 
fra transvestitter eller transseksuelle (3 %). 
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Telefonrådgivning har vist sig at være et godt rådgivningstilbud, idet brugeren kan 
være anonym og kan opholde sig i sit hjem og føle sig tryg under samtalen. Anony-
miteten giver opringeren en frihed til at tale om tabubelagte emner som prostitution. 
Samtidig giver telefonrådgivning personer, som har vanskeligt ved at formulere sig 
skriftligt, mulighed for at søge oplysning og rådgivning. Den har samtidig den fordel, 
at en enkelt rådgivning kan være landsdækkende, og det er relativt billigt at etablere 
en sådan rådgivning for specifikke målgrupper, hvis behov ikke umiddelbart kan 
rummes inden for andre tilbud. Samtidig giver telefonrådgivning, hvis der føres lø-
bende statistik og oversigt over samtalerne, god viden om, hvad der rører sig på feltet 
og kan derfor udgøre et godt bidrag til løbende vidensindsamling.  
 
Telefonrådgivning forbundet med rådgivning på internettet kan være et godt tilbud til 
mandlige prostituerede. Nogle emner og spørgsmål er for komplicerede til at blive 
besvaret skriftligt på internettet. Det kan derfor være en fordel, at rådgiverne har an-
dre kommunikationsmuligheder med de prostituerede mænd end dialog på internet-
tet.  
 
For at sikre kendskabet til et telefon- og internetsbaseret rådgivningstilbud må dette 
forbindes med en intensiv oplysningskampagne om rådgivningens eksistens og til-
bud. Også her kan internettet være effektivt, idet bannere på lignende tiltag på inter-
nettet kan skabe opmærksomhed om og gøre potentielle brugere fortrolige med råd-
givningens tilbud30. Viden om disse må dog også gøres tilgængelig via oplysnings-
kampagner i prostitutionsmiljøerne samt i magasiner til homo- og biseksuelle mænd. 

Opsøgende socialt arbejde på internettet 
En stigende kommunikation om prostitution foregår på internettet, og internettet kan 
anvendes til opsøgende socialt arbejde og rådgivning.  
 
Målrettet rådgivning til kvindelige prostituerede via internettet kan imidlertid ikke 
erstatte og udelukker ikke, at der også er behov for opsøgende arbejde i prostituti-
onsmiljøerne, jf. massageklinikundersøgelsen. PRO-Temaet har ikke erfaringer med 
at opsøge kvindelige prostituerede via internettet, men har anvendt dette til almen 
oplysning og information. I massageklinikundersøgelsen ønskede 17 %, primært de 
yngre prostituerede at få rådgivning via internettet.  
 
En metode til internet-information kan være en internetportal for kvinder (og mænd) 
i prostitution, som kunne danne grundlag for en netbaseret erfaringsudveksling. 
Kvindelige prostituerede i Brancheforeningen DEA har allerede etableret en sådan 
portal, som vil kunne udvikles til i større omfang at tilbyde rådgivning og generel 
information til målgruppen. En opsøgende social indsats til kvinder og mænd i pro-
stitution, hvor internettet spiller en central rolle, kan indeholde forskellige elementer. 
F.eks. kan en interaktiv brevkasse på internettet, hvor prostituerede og deres kunder 
kan henvende sig med spørgsmål, være en mulighed. Fordelen ved en sådan brevkas-
se er, at spørgeren kan bevare sin anonymitet og kan stille spørgsmål uden at være 

                                                 
30 Derudover bør hyppig annoncering i homoseksuelle blade og i andre medier, hvor mænd, som kø-
ber og sælger sex orienterer sig, opprioriteres. Opslag og plakater på relevante steder, hvor bøsser og 
biseksuelle mødes, kunne være andre redskaber, hvormed man kunne øge opmærksomheden blandt 
prostituerede mænd på en rådgivning og dennes tilbud og potentialer. 
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urolig for svarerens reaktion.31 Dette er ikke mindst væsentligt for mandlige prostitu-
erede. Ad denne vej er det også sandsynligt, at chancerne øges for at opnå kontakt 
med særligt vanskeligt tilgængelige grupper, som escort-prostituerede og mænd, som 
lejlighedsvis sælger sex. 
 
PRO-Centret har tidligere forsøgt at etablere kontakt til mandlige prostituerede på 
internettet, hvilket har affødt meget forskellige reaktioner fra målgruppen. Ofte bli-
ver relationen eller kommunikationen kort, fordi den opsøgende medarbejder reelt 
forstyrrer den person, som benytter internettet for at få kontakt med kunder. Den pro-
stituerede ønsker ikke eller har ikke nødvendigvis behov for at tale med en socialar-
bejder på det aktuelle tidspunkt. Samtidig risikerer den opsøgende medarbejder at 
bruge tid på personer, der logger sig på internettet med en prostitutionsprofil, uden i 
virkeligheden at ville sælge sex. Skønt der er vanskeligheder forbundet med at skabe 
kontakt med prostituerede mænd på internettet, må det anses væsentligt at forsøge i 
betragtning af  prostitutionsudbuddets omfang på internettet.  
 
Isolation og ensomhed, som mange mænd i prostitution omtaler, kan i nogen grad 
brydes ved at skabe et rum på internettet, hvor de kan mødes32. At mødes fysisk kan 
være forbundet med mange ulemper. Nogle kan opfatte andre i samme situation som 
konkurrenter, og de ønsker ikke at afsløre deres identitet eller udseende over for an-
dre end kunderne. En internetportal som grundlag for erfaringsudveksling, som den 
nævnte for kvindelige prostituerede,33 kan også vise sig hensigtsmæssig i forhold til 
mandlige prostituerede. Det er dog som tidligere nævnt væsentligt for et internetba-
seret socialt initiativ, at der er tilknyttet anden social og personlig rådgivning, f.eks. 
telefonrådgivning. 

Andre oplysningstilbud til mandlige prostituerede 
For at sikre kendskabet til et telefon- og internetsbaseret rådgivningstilbud må dette 
forbindes med en oplysningskampagne om rådgivningens eksistens og tilbud. Også 
her kan internettet være effektivt, idet bannere og lignede tiltag kan skabe opmærk-
somhed om og gøre potentielle brugere fortrolige med rådgivningens tilbud34. Denne 
viden må dog også formidles via oplysningskampagner i prostitutionsmiljøerne samt 
i magasiner til homo- og biseksuelle mænd. 
 

Erfaringerne fra PRO-Centrets Taskeprojekt viser, at sådanne initiativer kan være 
gode til at udbrede informationer og at etablere kontakt med prostituerede mænd. I 
evalueringen af projektet blev det konkluderet, at det havde været brugbart til at ska-
be kontakt til en stor del af de prostituerede mænd, der helt eller delvist ernærede sig 
                                                 
31 Internetbaseret rådgivning er forsøgt i eksempelvis Schweiz (www.drgay.ch) eller www.gay.com. 
Websiderne henvender sig ikke specifikt til mandlige prostituerede, men giver homo- og biseksuelle 
mænd mulighed for interaktivt at søge oplysninger om eksempelvis seksuelt relaterede spørgsmål. 
32 I London har mandlige prostituerede selv startet en internetside www.london-lads.co.uk, hvor kun-
der kan orientere sig om mandlige prostituerede, som tilbyder deres ydelser. På denne internetside har 
de mandlige prostituerede mulighed for at chatte og udveksle erfaringer med hinanden. For at få ad-
gang til denne chatside kræves der et password, som kun gives til prostituerede mænd, som bruger 
portalen til at markedsføre deres ydelser.  
33 www.bdea.dk og www.venuslogen.dk  
34 Derudover bør hyppig annoncering i homoseksuelle blade og i andre medier, hvor mænd som køber 
og sælger sex, orienterer sig, opprioriteres. Opslag og plakater på relevante steder, hvor bøsser og bi-
seksuelle mødes, kunne være andre redskaber, hvormed man kunne øge opmærksomheden blandt pro-
stituerede mænd på en rådgivning og dennes tilbud og potentialer. 
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ved prostitution. Det viste sig dog vanskeligt at udbygge kontakten til mere end én 
samtale. Årsager hertil kan være, at de prostituerede mænd ikke kunne se nogen nyt-
teværdi i en fortsat kontakt med PRO-Centrets rådgivning, eller at de på interview-
tidspunktet ikke oplevede vanskeligheder med prostitutionen. En anden årsag kan 
være, at de oplevede sig som velinformerede om at beskytte sig mod seksuelt over-
førbare sygdomme og ”sikker sex”.  
 
I en amerikansk undersøgelse (Parsons et al., 2001)35 var nogle af formålene at un-
dersøge de interviewede mandlige prostitueredes seksuelle adfærd privat og prostitu-
tionsmæssigt, de nærmere omstændigheder omkring prostitutionsdebut, prostitutio-
nens indflydelse på privatlivet og seksuelle relationer samt andre spørgsmål relateret 
til sundhed og velfærd36. Undersøgelsen konkluderede, at få mænd udsatte sig for 
usikker sex, og at de, der gjorde det, oftest gjorde det med private sexpartnere. 82 % 
af de interviewede var homoseksuelle og dyrkede i prostitution stort set kun sikker 
sex. Parsons et. al. tog dette som udtryk for, at kampagner og oplysning om sikker 
sex primært bør henvende sig til bredere homoseksuelle miljøer, herunder også de 
(homoseksuelle) mænd som sælger sex. Derigennem kan man også på indirekte må-
de få et sundhedsmæssigt budskab ud til de prostituerede mænd (Parsons et al., 
2001). Kun få af de interviewede mænd efterlyste sundhedsmæssige indsatser. De 
fleste var bevidste om HIV/AIDS-risikoen og mente selv, at de tog de forholdsregler, 
der var nødvendige for at beskytte sig mod seksuelt overførbare sygdomme.  
 
Fortsat fokus på sundhed og sikker sex i Danmark er dog vigtigt, ikke mindst i lyset 
af at antallet af HIV-smittede generelt er højere end tidligere. Det anslås, at der er ca. 
5.000 HIV-smittede blandt andet som følge af, at de i dag lever længere end for få år 
siden (Statens Serum Institut, 2003). Den sundhedsmæssige information skal iflg. 
PRO-Temaets erfaringer  gives sammen med og i sammenhæng med sociale tilbud, så 
målgruppen oplever en helhedsorienteret tilgang til deres situation. Rådgivning og 
vejledning om retlige og økonomiske spørgsmål, for eksempel om gældssanering 
eller sociale ydelser, skattemæssige og andre behov, kan af den prostituerede opleves 
som mere presserende. Det væsentligste er dog at få etableret en tillid mellem rådgi-
veren og den prostituerede, således at han ved og oplever, at han har et sted, hvor han 
kan henvende sig om sådanne spørgsmål. 
 

4.3 Sundhedsmæssige indsatser  
Helbredsmæssige skadevirkninger af prostitution er dårligt belyst. PRO-Centret gen-
nemførte i 1999 en pilotundersøgelse blandt danske kvinder på massageklinikker, 
som belyste prostitueredes underlivsgener, og hvilke steder kvinderne ville henvende 
sig for at blive undersøgt for seksuelt overførbare sygdomme. Et andet formål var at 
indhente oplysninger om, hvilke sundhedsmæssige tiltag prostituerede efterlyste. 

                                                 
35 T. Parsons et al. henvendte sig via internettet til 360 mænd, som på internettet signalerede, at de 
solgte seksuelle ydelser. Projektet blev beskrevet i henvendelsen, ligesom anonymitet blev garanteret. 
Alle mandlige prostituerede blev lovet $75 for at deltage. 60 personer henvendte sig med henblik på at 
lade sig interviewe, og 50 personer blev interviewet.    
36 De interviewede er mellem 22 og 47 år med en gennemsnitsalder på 31,8 år. 82 procent er homo-
seksuelle, mens 18 procent er biseksuelle. 16 % var HIV-positive. 42 % havde erfaringer med andre 
seksuelt overførte sygdomme end hiv/aids. 42 % vil enten ikke diskutere eller har det ikke godt med at 
diskutere prostitution med socialarbejdere, mens 12 % er ambivalente, og 14 % har det fint med at 
diskutere emnerne med socialarbejdere. 
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Undersøgelsen viste, at kvinderne generelt havde gener fra underlivet i form af smer-
ter, smerter ved samleje, svie ved vandladning, udflåd, kløe, irritation og hudløs-
hed.37  
 
I 1999 blev al behandling af seksuelt overførbare sygdomme i Hovedstadens Syge-
husvæsen samlet på Venerieklinikken på Bispebjerg Hospital i København. Dette 
skabte frygt for, at de mest udsatte patientgrupper som stofmisbrugere, hjemløse og 
prostituerede, som var vant til at blive undersøgt på det centralt beliggende Rudolf 
Bergs Hospital, ikke ville komme på grund af Bispebjergs beliggenhed. 
 
Erfaringerne viser imidlertid, at en målrettet indsats for de udsatte grupper med be-
hov for venerologiske undersøgelser skulle komme lykkedes - med få midler. Pati-
entgruppen blev omdøbt til VIP`ere (Veneria Important Patients). Denne kategorise-
ring betyder, at de betragtes og behandles som en vigtig patientgruppe og signalerer 
til personalet, at det er en gruppe, som kræver særlig opmærksomhed og effektiv 
behandling. Endvidere blev der oprettet en hotline for socialarbejdere, rådgivere og 
behandlere på institutioner, som kan ringe og bestille tid for en klient, som har behov 
for en undersøgelse for seksuelt overførbare sygdomme. Fordelen ved VIP-
ordningen er, at vedkommende bliver ledt uden om de øvrige patienter og ført direkte 
til en samtale med en sygeplejerske, som ud over at optage journal også forbereder 
patienten til selve undersøgelsen og den efterfølgende behandling. 
 
Socialarbejdere og behandlere på institutioner bliver endvidere nogle gange om året 
indbudt til undervisning om seksuelt overførbare sygdomme, symptomer og behand-
ling og holdes således vidensmæssigt opdaterede. 
 
I massageklinikundersøgelsen (Christensen og Barlach, 2004) ønskede hhv. 68 %, 55 
% og 50 % af kvinderne i Vejle Amt og Århus Amt og Storkøbenhavn adgang til 
anonyme gynækologiske undersøgelser. 
 
Ved undersøgelse for seksuelt overførbare sygdomme på en venerieafdeling bliver 
der ikke foretaget en egentlig gynækologisk undersøgelse. Kvinder med andre under-
livsgener henvises til en gynækologisk afdeling, hvor der ikke er mulighed for at 
opnå anonym behandling. Et samarbejde mellem en venerologisk afdeling og en gy-
nækologisk afdeling, hvor prostituerede kvinder kan få foretaget anonyme gynæko-
logiske undersøgelser, ville være en opkvalifikation af tilbuddet.  

Opsøgende forebyggende sundhedsarbejde i homoseksuelle miljøer 
Opsøgende socialt og sundhedsmæssigt arbejde er så nødvendigt for at nå grupper af 
socialt udsatte og ressourcesvage mandlige prostituerede. Stofmisbrugere, unge med 
indvandrerbaggrund, marginaliserede unge, som sælger seksuelle ydelser, er stadig 
målgrupper, som har behov for en sådan indsats.  
 
I forhold til den spontane mandlige prostitution vil det brede fokus, som Parsons ef-
terlyser, og som eksempelvis en privat organisation som STOP AIDS har på sikker 
sex-kampagner, formentlig kunne udbygges. Organisationer som STOP AIDS har 
målrettet kampagner mod alle mænd, som har sex med mænd. At alle homo- og bi-

                                                 
37 28 kvinder i alderen fra 19 år til 54 år besvarede spørgeskemaet, hvilket bekræftede en antagelse, 
de opsøgende socialarbejdere havde.  
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seksuelle mænd er målgruppe for kampagnen betyder, at hvad enten en person har 
anonym sex, modtager eller yder betaling for de seksuelle ydelser, betragter sig som 
prostitueret eller ej, er vedkommende en del af kampagnens målgruppe. En sund-
hedsmæssig indsats, som ikke specifikt sigter mod mandlige prostituerede, kan sikre, 
at den ikke virker stemplende, og at mænd som lejlighedsvis prostituerer sig også ser 
sig selv som del af målgruppen for indsatsen.  
 
Et alternativ hertil kan også være sexrådgivninger, som i deres fokus og profil med-
tænker prostitution og/eller signalerer, at de reelt har kendskab til området. Mænd, 
som regelmæssigt eller lejlighedsvist sælger sex, ville ad denne vej også have mulig-
hed for at få kvalificeret rådgivning og vejledning, når de har behov for det.  
 

4.4 Anbefalinger 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der med ud-

gangspunkt i de største byer etableres opsøgende socialt og sundhedsmæssigt 
arbejde i forhold til kvinder og mænd i prostitution. Da prostitutionen findes 
over hele landet, og prostituerede er mobile, er der behov, for at den opsø-
gende sociale og sundhedsmæssige indsats kan nå ud over kommunegrænser-
ne og dække hele landet og samtidig etablere kontakt til mandlige prostitue-
rede og homoseksuelle miljøer og evt. udvikle samarbejde med private orga-
nisationer om opsøgende arbejde.  

 
• Det anbefales, at der på grundlag af en behovsanalyse på landsplan etableres 

4 - 5 opsøgende teams på tre - fire socialarbejdere, evt. som foreslået af 
PRO-Århus, i Ålborg, Århus, Trekantsområdet (Vejle, Kolding og Frederi-
cia), evt. Odense og i København. For at dække en helhedsorienteret social 
rådgivning og vejledning i forhold til de prostitueredes behov, må socialar-
bejderne have en bred viden om retlige og økonomiske spørgsmål som socia-
le ydelser, gældssanering, skattemæssige og andre problemstillinger af betyd-
ning for målgrupperne. 

 
• Det anbefales, at de opsøgende socialarbejdere gives en målrettet uddannel-

sesmæssig introduktion til prostitutionsområdet, de prostitueredes daglige liv 
og skadevirkninger, de sociale, retlige og sundhedsmæssige spørgsmål af sær-
lig betydning for de prostituerede kvinders og mænds behov, samarbejde med 
social-, sundheds- og skatteforvaltninger, samt at de bliver trænet i etiske, 
kommunikationsmæssige og andre relevante spørgsmål, de kan komme ud for 
som frontmedarbejdere i prostitutionsmiljøerne. De opsøgende medarbejdere 
bør organiseres i et netværk, hvori de kan udveksle erfaringer og tilbageven-
dende modtage vidensmæssig opdatering.  

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der etableres en landsækkende telefonråd-

givning for kvinder og mænd i prostitution samt for pårørende og andre, som 
har behov for oplysning på prostitutionsområdet. Telefonrådgivningen skal 
kunne tilbyde anonym rådgivning og vejledning og skal danne grundlag for 
vidensindsamling. En telefonrådgivning kan etableres i forbindelse med regi-
onalt opsøgende socialt arbejde og som udbygning på andre initiativer som 
f.eks. internetrådgivning. 
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• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der etableres tilbud, der udvikler et inter-
netbaseret opsøgende socialt og sundhedsmæssigt arbejde for kvinder og 
mænd i prostitution som supplement til anden rådgivning og med henblik på 
at nå grupper af prostituerede, som en almindelig opsøgende social indsats 
har vanskeligt ved at nå. 

 
• Det anbefales, at Sundhedsstyrelsen foranlediger, at der iværksættes viden-

sindsamling om prostitueredes helbredstilstand og sundhedsmæssige behov, 
og at der iværksættes målrettede oplysningsindsatser om forebyggelse, test og 
behandling af seksuelt overførbare sygdomme, herunder HIV/AIDS i forhold 
til prostituerede af begge køn og til mænd i homoseksuelle miljøer. 

 
• Det anbefales, at ”VIP-ordninger” etableres eller udbygges på alle vernerie-

klinikker for de svageste grupper i samfundet, herunder prostituerede.  
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5. Vejen ud af prostitution og social hjælp ved prosti-
tutionsophør 

5.1 Prostitueredes psykosociale situation ved prostitutions-
ophør 
Kvinder i prostitution er en heterogen gruppe (jf. kap 3).38 Mens nogle kan forlade 
prostitution med en opsparing, som gør dem økonomisk uafhængige, vil mange, for-
mentlig de fleste, have behov for økonomisk (og anden) støtte ved prostitutionsop-
hør. Uanset om prostituerede måtte have haft store indtægter, er det almindeligt, at 
pengene helt eller delvist er brugt, og at nogle kvinder endog har offentlig/og eller 
privat gæld på det tidspunkt, de søger ud af prostitution, hvilket kan fastlåse deres 
position yderligere. En væsentlig årsag til dette er et stort kompensatorisk forbrug, 
som betyder, at de penge, de tjener, straks omsættes i et forsøg på at opnå personlig 
bekræftelse, jf. kap. 4.1. De kan også i deres parforhold leve et dyrt liv, som kun kan 
opretholdes med prostitutionsindtægter, eller de forventes at betale et månedligt be-
løb til en ”beskytter.” Behov for penge angives som den absolut væsentligste årsag til 
at fortsætte og at falde tilbage i prostitution (Christensen og Barlach, 2004). 
      
Vejen ud af prostitution er ofte en proces, som er forbundet med vejen ind. En mar-
ginal position inden prostitutionsdebuten forstærkes ofte i prostitutionen. Ofte ce-
menteres den prostitueredes afstand til det øvrige samfund gennem prostitutionen, 
hvilket vanskeliggør mulighederne for at opbygge et liv uden prostitution. Skade-
virkningerne af prostitution hænger også sammen med en række omstændigheder, 
som har indflydelse på den prostitueredes liv og vilkår. Der er derfor heller ingen 
umiddelbart og let vej ud af prostitution, men derimod en vej med en række kom-
plekse processer (Hedin & Månsson, 1998). 

Exitprocessen 
Vejen ud af prostitution kan teoretisk beskrives som et rolleskift eller rolleopbrud, 
rolleforandring og exit i en proces i fire faser, som er uafhængige af karriere, livsstil 
og individuelle faktorer (Hedin & Månsson, 1998; Lautrup, 2000 om Fuchs Ebaughs 
teori). Den første fase er tvivlen, hvor den prostituerede begynder at sætte spørgs-
målstegn ved det, der tidligere blev taget for givet. Vantrivsel eller udbrændthed kan 
være faktorer, som fremkalder tvivlen, der kan være forårsaget af forandringer i hen-
des livssituation og som følge deraf medførte en voksende lede og ønsket om foran-
dring. Dette kan f.eks. være som følge af tiltagende skadevirkninger, en voksende 
lede over kunderne eller måske en angst for at blive opdaget af de sociale myndighe-
der.  
 
I anden fase søges efter alternativer som successivt udvikles og tager form som be-
vidste overvejelser og planer. I Hedin & Månssons (1998) undersøgelse var dette 
mindre udpræget, idet kvinderne ikke syntes at opleve noget alternativ til prostitutio-
nen.  
 

                                                 
38 Der tales i dette kapitel kun om kvinder i prostitution, idet de meget ofte må søge hjælp i socialfor-
valtningen i forbindelse med pauser eller ophør i prostitution. Mandlige prostituerede søger enten ikke 
hjælp eller er i hvert tilfælde ganske usynlige i denne rolle i socialforvaltningen, medmindre de er 
stofmisbrugere. 
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Tredje fase udgør vendepunktet og indtræffer ofte dramatisk i forbindelse med en 
ydre begivenhed. Denne kan bekræfte kvinden i, at hun havde fået nok, muligvis 
efter lang tids overvejelse og søgen efter alternativer. I både Hedin & Månssons og 
Lautrups undersøgelser var vendepunktet ofte en pludselig (dramatisk) indtruffet 
begivenhed. I flere tilfælde var det samfundets indblanding. I andre tilfælde var det 
dramatiske hændelser i form af voldsoplevelser. Samtidig kan vendepunktet vække 
stærke følelser, som kan være både positive og negative, afhængigt af opbruddet og 
personens livssituation ved opbruddet. Der kan være forskellige typer af vendepunk-
ter. Det kan være en hændelse, som indtræffer og afgør lang tids overvejelser om 
endelig at bryde op. Dråben, der får bægeret til at flyde over, eller undskyldninger, 
som retfærdiggør eller legitimerer et opbrud, kan eksempelvis være arbejdsskader 
eller ændringer, som gør prostitutionen mindre attraktiv. Endelig kan vendepunktet 
være en ”enten/eller” situation, hvor personen eksempelvis står med valget om enten 
at bryde op for at redde livet eller miste det. (ibid. 123-148).  
 
Den sidste fase i exitprocessen består i opbygningen af et nyt liv, at frigøre sig fra 
resterne af det gamle og samtidig opbygge en ny identitet (create an ”ex-role”). At 
være en ”eks” hviler ikke kun på den nuværende rolle, men også på den rolle ved-
kommende havde tidligere. Opbygningen af et nyt liv lykkedes kun i få tilfælde i de 
nævnte undersøgelser. De fleste kvinder oplevede efter prostitutionsophøret stor en-
somhed og de tidligere beskrevne vanskeligheder ved prostitutionsophør og fasthol-
dende faktorer. Ensomheden sammen med behovet for penge og angsten for ikke at 
kunne leve op til det ordinære arbejdsmarkeds krav betød i mange tilfælde, at kvin-
derne vendte tilbage til prostitutionen.    
 
I forordet til ”Daphnesyndromet” (Bjørnholk, 1994) beskrives vanskelighederne ved 
prostitutionsophør af vicesocialdirektør Carsten Stæhr Nielsen, Københavns Kom-
mune: ”Det er nok så karakteristisk, at skadevirkninger af prostitution ikke kan hen-
føres til en enkelt årsag, men til et samvirke af en mangfoldighed af forhold. Der vil 
således ikke være en let ”opskrift” på vejen ud af prostitution, der er tale om kom-
plekse processer, der hænger sammen med, hvilke muligheder der samfundsmæssigt 
er til rådighed for den enkelte, som så må gribe de muligheder, der er.” 
 
Den samme forståelse findes i såvel ”Danmarks nationale handlingsplan til bekæm-
pelse af fattigdom og social udstødelse” (p. 48) som i regeringens handlingsprogram 
”Det fælles ansvar” (p. 15), hvor det hedder: ”Det er en vanskelig proces at komme 
ud af et liv som prostitueret.” Erkendelse og forståelsen af disse realiteter er derfor 
afgørende, for at socialforvaltningen kan give de rigtige og tilstrækkelige tilbud til 
kvinder, som søger hjælp til holde pause fra eller at komme ud af prostitution.39  
 

5.2 Prostitueredes retsstilling i prostitution 
Skønt prostituerede i socialpolitisk henseende henregnes til de svageste grupper i  
”Danmarks nationale handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødel-
se”, og i regeringens handlingsprogram ”Det fælles ansvar”, er deres retsstilling i 
prostitution i mange henseende uklar og modsætningsfuld. Denne realitet spiller også 

                                                 
39 Både ønsket om at holde pause og om at slutte i prostitution betegnes her som prostitutionsophør, 
idet mange kvinders pauser fra prostitution er begrundet i, at de føler afsky ved eller ønsker helt at op-
høre med prostitution (Christensen og Barlach, 2004). 
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ind på deres situation i ved prostitutionsophør og må derfor medtænkes såvel i en 
socialpolitisk som sagsbehandlings- sammenhæng.  
 
Med ophævelsen af straffelovens § 199 om løsgængeri i 199940 blev prostitution af-
kriminaliseret, således at personer ikke længere kunne straffes for at have prostituti-
on som eneste forsørgelsesgrundlag. Det blev dog i forarbejderne til lovændringen 
fastslået, at om end prostitution (salg af seksuelle ydelser) anses som en lovlig aktivi-
tet for den enkelte, var det ikke hensigten, at prostitution skulle anses som et lovligt 
erhverv41. Dermed er det ikke er muligt for prostituerede at opnå ydelser, der forud-
sætter tilknytning til arbejdsmarkedet, eller at blive anset som selvstændig erhvervs-
drivende. Prostituerede kan således ikke optages i en arbejdsløshedskasse eller mod-
tage dagpenge ved arbejdsløshed i medfør af lov om arbejdsløshedsforsikring § 41, 
stk 1, litra d42. Prostituerede er udelukket fra orlovsydelser og adgang til efterløn. 
 
Samtidig betragtes prostitution i skattemæssig henseende med få undtagelser som et 
erhverv på linie med andre. Dette betyder, at en indehaver af en massageklinik side-
stilles med en liberal erhvervsdrivende og skal beskattes, jf. kildeskattelovens43 §§ 1 
og 2,44 og skal betale moms, såfremt omsætningen overstiger 50.000 kr. årligt, jf. 
momslovens § 3 stk. 1, og § 4 stk. 145. Momsregistrering sker under branchekoden 
”Anden servicevirksomhed i øvrigt”. Ligeledes nyder indehaveren en række fradrag 
for driftsomkostninger i overensstemmelse med reglerne for liberalt erhverv, jf. kil-
deskattelovens § 6. 
 
Dagpenge ydes ved sygdom på grundlag af lønindtægt eller selvstændig erhvervsind-
tægt. Hvis ikke en person har ret til dagpenge fra en arbejdsgiver, udbetales sygedag-
penge fra kommunen, jf. lov om sygedagpenge,46 § 1 stk. 2 nr. 3. Prostituerede, der 
er registrerede som selvstændige erhvervsdrivende hos Told og Skat, og som betaler 
skat af deres indtægter, er iflg. lov om sygedagpenge § 2 som selvstændigt erhvervs-
drivende berettigede til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag efter to ugers 
sygdom, hvis vedkommende opfylder det særlige beskæftigelseskrav jf. lovens § 10. 
Vedkommende har mulighed for at forsikre sig med ret til dagpenge fra 1. eller 3. 
fraværsdag.  
 
Det er PRO-Temaets erfaring, at kvinder i prostitution ofte har begrænset viden om 
deres komplicerede retsstilling i prostitution, at der hersker en del myter, og at dette 
også ofte er tilfældet blandt sagsbehandlere.  
 

                                                 
40 Lovbkg. nr. 814 af 30/09/2003. 
41 Bemærkningerne til lovforslag L 43 til lov om ændring af straffeloven: ”Afkriminaliseringen skal 
ikke indebære, at prostitution i øvrigt anses som et lovligt erhverv.”  
42 Jf. også cirkulæreskrivelse om meddelelse om optagelse i en arbejdsløshedskasse for selvstændige 
erhvervsdrivende på grundlag af ulovlig erhvervsudøvelse. Det er opfattelsen, at cirkulæreskrivelsen 
fortsat er gældende, skønt prostitution ikke længere er omfattet af straffeloven, da ophævelsen af straf-
felovens § 199 ikke medfører, at prostitution anses som et lovligt erhverv. 
43 Lovbkg. nr. 678 af 12/08/2002 med senere ændringer. 
44 Jf. Østre Landsrets dom i Tidsskrift for Skatteret 1998.457, som fastslog, at indtægter ved prostitu-
tion er skattepligtig. Dommen vedrører forhold fra før ophævelsen af straffelovens § 1999. 
45 Jf. også Landsskatterettens afgørelse af 30. oktober 2002. 
46 Lovbkg. nr. 761 af 11/09/2002 med senere ændringer. 
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5.3 Dilemmaer i den prostitueredes møde med socialforvalt-
ningen 
Mødet mellem en prostitueret og socialforvaltningen rummer mange dilemmaer og 
barrierer, som skal overvindes for at opnå et positivt samarbejde, så kvinderne kan 
opnå den hjælp, de har behov for og er berettigede til som borgere. Der skal i denne 
sammenhæng blot peges på nogle individuelle og faglige barrierer, etiske dilemmaer, 
institutionelle barrierer og lovgivningsmæssige paradokser, som er særligt iøjnefal-
dende udfordringer for sagsbehandleren og socialforvaltningens sagsbehandling, når 
prostituerede søger hjælp i forbindelse med prostitutionsophør.  

Den prostitueredes håb og forventninger 
74 % af de kvinder i massageklinikundersøgelsen (Christensen & Barlach, 2004), der 
ikke havde en adgangsgivende eller erhvervsrettet uddannelse, overvejede at ophøre 
med at prostituere sig, mens det tilsvarende gjaldt 40 % af de kvinder, der havde en 
erhvervsrettet uddannelse. Halvdelen af de kvinder, som forestillede sig at ville op-
høre med prostitution, forventede at gøre det med en primær indtægt fra lønarbejde. 
23 % forestillede sig, at de ville blive selvstændige, mens 18 % mente, at de kunne 
opnå førtidspension. De sidste 7 % så deres muligheder som passiv forsørgelse - kon-
tanthjælp eller forsørgelse af en partner. Langt de fleste kvinder i prostitution har 
således ønsker og forhåbninger om et liv på arbejdsmarkedet ”efter prostitutionen.”  
 

Forventninger om primær indtjening efter et prostitutionsophør og regionale forskelle 
 Løn-

arbejde 
Selv-
stændig 

Kontant-
hjælp 

Pension Forsørget 
af partner 

Total 

København 62 % 18 % 2% 18 % 0 % 100 % 

Århus 29 % 39 % 13 % 13 % 7 % 101 % 

Vejle 52 % 19 % 0 % 26 % 3 % 100 % 

Total 51 % 24 % 4 % 19 % 3 % 101 % 

N=122, X2=21,145 med tilhørende signifikans p=0,7 pct  
 

Den prostitueredes barrierer  
Hemmeligholdelsen af prostitution over for socialforvaltningen 
Såvel Bjørkholts Daphne-undersøgelse som Sluseprojekterne (Friis Jensen, 1997) og 
massageklinikundersøgelsen (Christensen og Barlach, 2004) viser, at kvinder, der 
søger hjælp hos socialforvaltningen, oftest hemmeligholder prostitutionen over for 
sagsbehandleren. I Daphne-undersøgelsen havde 65 % af interviewpersonerne valgt 
at holde deres prostitution hemmelig over for sagsbehandleren, og i massageklinik-
undersøgelsen havde kun 3 % af de kvinder, der havde kontakt med socialforvaltnin-
gen, fortalt deres sagsbehandler om prostitutionen.  
 
Den store forskel på antallet af kvinder i Daphne- og i massageklinikundersøgelsen, 
der fortalte sagsbehandleren om deres prostitution, kan formentlig forklares med, at 
Daphne-undersøgelsen omfattede både prostituerede på massageklinikker og gade-
prostituerede, herunder stofmisbrugere. De sidstnævnte grupper har erfaringsmæssigt 
haft større kontakt til socialforvaltningen og har oplevet, at der har været opmærk-
somhed om og forståelse for deres sociale behov. I massageklinikundersøgelsen hav-
de 6 % af kvinderne en forventning om, at sagsbehandleren i socialforvaltningen 
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kendte til deres prostitution. Dette bekræfter tidligere undersøgelsers dokumentation 
af, at prostituerede, der søger hjælp hos socialforvaltningen, føler det vanskeligt at 
fortælle deres sagsbehandler om prostitutionen.  
 
En væsentlig grund til at hemmeligholde prostitution er den stempling, som kvinder i 
prostitution er udsat for, (og også kan frygte i socialforvaltningen???). Det er dog 
også en realitet, at hvis prostituerede har besluttet at ophøre i prostitution og søger 
om hjælp i socialforvaltningen, vil de – selv bortset fra det kompensatoriske behov 
forbundet med prostitution - opleve en klar nedgang i levestandard ved at modtage 
kontanthjælp. 
 
Kvinderne kan tidligere have opnået kontanthjælp med henblik på at holde op, men 
er faldet tilbage i prostitution og har fortsat modtaget hjælp uden at oplyse deres 
prostitutionsindtægt til socialforvaltningen. For ca. 2/3 af kvinderne i massageklinik-
undersøgelsen var den væsentligste grund til, at de ikke fortalte deres sagsbehandler 
om prostitutionen, var, at de frygtede at miste kontanthjælp eller en anden offentlig 
ydelse, og 56 % var bange for at blive anklaget for socialbedrageri. Flertallet af 
kvinderne er således opmærksomme på, at de begår en ulovlighed ved ikke at oplyse 
om prostitutionsindtægter.     
 
Kvinderne kan også være bange for, at socialforvaltningen vil anbringe deres børn 
uden for hjemmet, hvis de røber deres prostitutionsliv. Denne frygt vil typisk ikke 
være velbegrundet, fordi prostitution kun i undtagelsestilfælde kan være årsag til 
fjernelse af børn. Kun hvis der samtidig foreligger andre aspekter, som f.eks. mis-
brug, eller at prostitutionen foregår i hjemmet, når barnet er til stede, kan dette blive 
aktuelt. Ellers vil en helhedsvurdering af barnets situation og tilstand danne grundlag 
for en sådan beslutning. Socialforvaltningens blotte beføjelse til at anbringe børn 
uden for hjemmet, sammenholdt med mange prostituerede kvinders følelser af skyld, 
skam og utilstrækkelighed over for deres børn,47 kan imidlertid skabe frygt for, at 
børnene kunne blive anbragt, og halvdelen af kvinderne i massageklinikundersøgel-
sen gav denne begrundelse. 
  
Næsten halvdelen af kvinderne på massageklinikker, der havde kontakt med social-
forvaltningen, anså prostitution som et privat anliggende, de ikke ønskede at involve-
re sagsbehandleren i. Dette kan efter PRO-Temaets erfaringer forklares med, at kvin-
derne ikke ønsker, at det skal fremgå af deres sag, at de har prostitutionserfaringer, 
fordi de forventer at være ude af prostitution i løbet af kortere tid. De anser derfor 
den opdagelsesrisiko, der er forbundet med ikke at oplyse om prostitution og indtæg-
terne herfra, som en mindre belastning end risikoen for i al fremtid at være stemplet 
som prostitueret.   
 
Endelig kan også tidligere erfaringer, hvor kvinderne har bedt om hjælp til at ophøre 
i prostitution, men ikke har oplevet sig hørt af sagsbehandleren være en årsag til 
hemmeligholdelse. Det kan, iflg. Friis Jensen (1997), hænge sammen med, at prosti-
tuerede, som kun har haft begrænset kontakt med socialforvaltningen tror, at forvalt-
ningen ikke kan hjælpe med de problemer, der er forbundet med prostitution.  

                                                 
47 Kun 17 % af kvinderne i massageklinikundersøgelsen, der havde børn, havde fortalt dem om prosti-
tutionen (Barlach, 2004). 
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Retslige barrierer  
Oplysningspligten 
Når en borger søger hjælp i socialforvaltningen, er det forvaltningens ansvar at sørge 
for, at der indhentes tilstrækkelige oplysninger til, at myndigheden kan træffe afgø-
relse om hjælp, iflg. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 
(retssikkerhedsloven, RSL)48 § 10.49 Borgeren har iflg. lov om aktiv socialpolitik, 
(aktivloven, AL)50 § 11 stk. 5, pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige 
for at afgøre, hvilken hjælp vedkommende er berettiget til. Oplysningspligten er så-
ledes knyttet til enhver ansøgning om hjælp fra forvaltningen undtagen rådgivning og 
vejledning.  
 
Socialforvaltningen må kun bede om oplysninger fra borgere om forhold, som direk-
te har betydning for den foreliggende sag.51 En kvinde i prostitution, der søger om 
hjælp til sit hørehæmmede barn, har således ikke pligt til at oplyse om prostitution i 
denne sammenhæng, og i en række situationer vil oplysninger om prostitution ikke 
vil være relevante eller af betydning for adgang til hjælp, og der foreligger da ikke 
oplysningspligt herom.  
 
Iflg. RSL § 5 skal socialforvaltningen anlægge en helhedsvurdering af behovet for 
hjælp, herunder økonomisk hjælp, hvilket forudsætter, at sagsbehandleren spørger 
mere bredt til problemer ud over ledighed. Hovedsigtet med den brede vurdering er 
at tilrettelægge hjælpen bedst muligt. Sagsbehandleren bør derfor ved samtalens start 
orientere ansøgeren om samtalens karakter52.  
 
En kvinde, der søger om hjælp i forbindelse med prostitutionsophør er forpligtet til at 
give oplysning om sin (og evt. ægtefælles) formue og indtægter ud over kontanthjæl-
pen, jf. AL §§ 11 stk. 5, 14 og 30, og disse skal fratrækkes i hjælpen. Oplysnings-
pligten gælder også indtægter fra prostitution.  
 
Iflg. AL § 12 skal socialforvaltningen skriftligt informere kvinden om myndigheder-
nes adgang til at indhente oplysninger, om konsekvenserne, hvis borgeren ikke med-
virker, om hvilke typer af ændringer, der kan have betydning for hjælpen samt om 
muligheden for tilbagebetalingskrav og tiltale for socialbedrageri, hvis hun ikke op-
lyser om ændringerne. Opfylder kvinden ikke sin oplysningspligt, og har hun mod 
bedre vidende undladt at give kommunen oplysninger, som kræves eller mod bedre 
vidende uberettiget modtaget ydelser efter AL, skal kommunen træffe afgørelse om 
tilbagebetaling af hjælpen og skal efter omstændighederne anmelde hende til politiet 
for groft uagtsomt forsætligt socialt bedrageri efter RSL § 12 b eller Strfl.53 § 279. 
Grænserne, mellem hvornår der skal ske tilbagebetaling eller rejses tiltale, synes dog 
ikke ganske klare, så i hvilken udstrækning socialforvaltningen har mulighed for at 
afgøre en konkret sag med tilbagebetalingspligt efter AL § 91 frem for at indgive 
politianmeldelse, er uklart. Det bør dog sikres, at alle rimelige sociale hensyn bliver 
inddraget i overvejelserne i den enkelte sag, og at borgeren altid bliver inddraget i 

                                                 
48 Lovbkg. nr. 72 af 06/02/2004.  
49 Uddybet i vejledning nr. 21 af 24/02 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsvejl.), pkt. 72 
50 Lovbkg. nr. 709 af 13/08/2003. 
51 Jf. retssikkerhedsvejl. pkt. 74. 
52 Jf. retssikkerhedsvejl. pkt. 85. 
53 Lovbkg. nr. 814 af 30/09/2003. 
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sagen.54 I tilfælde af mistanke om, at der kan være tale om bedrageri i strafferetlig 
forstand, skal sagen anmeldes til politiet og andre myndigheder underrettes.55 
 
Uanset de subjektivt set tungtvejende grunde til at hemmeligholde prostitution vil en 
prostitueret, der ansøger om kontanthjælp ved en pause eller i forbindelse med prosti-
tutionsophør, overtræde sin oplysningspligt, iflg. AL § 11, hvis hun undlader at oply-
se, at hun fortsat har prostitutionsindtægter. Skønt kvindens mål kan være at beskytte 
sig selv og sine børn snarere end bevidst at bedrage kommunen, må hun, når hun er 
blevet skriftligt informeret om oplysningspligten, anses for at være vidende om, at 
hun bedrager forvaltningen. 
 
En rigid håndhævelse af de præciserede regler i RSL harmonerer dog meget dårligt 
med den eksisterende viden om, at vejen ud af prostitution er en vanskelig proces, 
hvor kvinden efter pauser, som var tænkt som et brud med prostitution, fortsætter 
med at modtage kontanthjælp eller anden ydelse. Den tidligere Sociale Meddelelse 
om ydelser af kontanthjælp efter bistandsloven til personer, som formodes at ernære 
sig ved prostitution,56 byggede på en forståelse af disse forhold og gav kommunerne 
et konkret anvendeligt redskab i sagsbehandlingen af disse sager. 
 
PRO-Temaet finder ikke, at prostituerede skal indtage en særstilling i henseende til 
socialbedrageri.57 Det må blot konstateres, at hvad enten en kvinde i prostitution bli-
ver mødt med et tilbagebetalings- eller bødekrav eller en tiltale for socialbedrageri 
for ikke at have oplyst om sine prostitutionsindtægter, vil det forringe hendes sociale 
situation yderligere og medvirke til at fastholde hende i prostitution.  
 
Kommunernes praksis med hensyn til at retsforfølge prostituerede, som ikke har op-
lyst om indtægter ved siden af kontanthjælpen, har iflg. PRO-Temaets kontakter og 
oplysninger i en årrække været meget vekslende. Socialforvaltningerne i nogle stor-
byer med mange prostituerede borgere synes at have haft en praksis, hvorefter sags-
behandleren (hvor beslutningskompetencen har været delegeret) eller teamet har fo-
retaget en konkret afvejning af, hvilken økonomisk kompensation, kommunen kunne 
opnå ved at rejse en tilbagebetalings- eller socialbedragerisag, sammenholdt med, 
hvilke udgifter og afledte sociale konsekvenser, f.eks. i forhold til børn, gennemfø-
relsen af en sag om socialbedrageri kunne få. Andre kommuner har set det som et 
principielt anliggende straks at indlede en tilbagebetalingssag eller at fortage en poli-
tianmeldelse uanset de forudsete konkrete følger. Med de præciserede regler om op-
lysningspligt i AL og kommunens pligt til at anmelde også uagtsomt socialbedrageri 
synes de retlige rammer ikke længere at give mulighed for, at socialforvaltningen kan 
foretage en social helhedsvurdering af konsekvenserne af at anvende de respektive 
reaktioner.  
 
PRO-Temaet finder, at det inden for de gældende regler om oplysningspligt og tilba-
gebetaling i den sociale lovgivning må være muligt helt undtagelsesvis at se bort fra 
uoplyste indtægter, hvor dette kan være en forudsætning for, at en person kan bevæ-
ge sig ud af en fastlåst social situation. Også andre end prostituerede kan befinde sig 

                                                 
54 I henhold til pkt. 180 i retssikkerhedsvejl. 
55 Iflg. ændringer af retssikkerhedsvejl. i 2004. 
56 Se afsnittet nedenfor om SM Meddelelsen  
57 I forbindelse med Herning kommunes uanmeldte kontrolbesøg på massageklinikker i 2003 fandt 
man, at 23 ud af 26 kvinder, man traf, uberettiget modtog overførselsindkomster.    
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i en sådan situation, f.eks. personer med en kriminel baggrund, og det må derfor være 
muligt gennem en snæver undtagelsesbestemmelse i aktivloven at imødekomme så-
danne behov, der blokerer for social udvikling. Ligeledes må det være muligt i lovbe-
mærkningerne at præcisere de målgrupper, som f.eks. prostituerede, eller situationer, 
en sådan undtagelsesbestemmelse gælder for. 

Sagsbehandlerens individuelle barrierer og problemforståelse 
De grundlæggende principper i RSL § 158 om at sikre borgernes rettigheder og ind-
flydelse, samt om de sociale myndigheders pligt til at tilrettelægge en tidlig helheds-
orienteret hjælp, gælder i forhold til alle borgere, der søger om hjælp. Også kvinder, 
der søger hjælp i forbindelse med prostitutionsophør har krav på at blive mødt i 
overensstemmelse med disse principper. Individuelle barrierer hos sagsbehandlerne 
kan dog besværliggøre eller direkte modvirke en god og støttende sagsbehandling.  
 
Manglende viden 
Blandt sagsbehandlere hersker der ofte uvidenhed om prostitution som socialt pro-
blem og om, at prostituerede tilhører de mest udsatte grupper. Bortset fra enkelte 
artikler i fagblade er der først i 2003 blevet skabt generel opmærksomhed om pro-
blemet i den faglige debat59 og på grunduddannelserne for socialrådgivere. Sagsbe-
handlere møder måske sjældent kvinder i prostitution i forvaltningen, fordi der kan 
være ganske få i de enkelte kommuner. Deres videns- og erfaringsgrundlag for at 
behandle den prostitueredes sag, herunder viden om specifikke handlemuligheder af 
betydning for prostituerede, er derfor ofte ringe. En del kommuner anerkender desu-
den ikke prostitution som et socialt problem, trods den officielle politik i de nationale 
sociale handlingsplaner,60 hvilket naturligvis også påvirker den enkelte sagsbehand-
ler. Denne kan derfor have et dårligt beredskab eller mangle parathed til overhovedet 
at ”få øje på” eller at ”se” prostitutionen eller symptomer herpå, hvilket understøttes 
af den prostitueredes hemmeligholdelse. 
 
Etiske dilemmaer 
Prostitution er et særligt, komplekst socialt problem, fordi det rummer mange dob-
beltheder. Som påpeget af Etisk Råd i Dansk Socialrådgiverforening er der indbyg-
gede etiske dilemmaer for sagsbehandleren i forhold til tavshedspligt og rollen som 
myndighedsperson og kontrollant. Hvis en prostitueret har en uoplyst indtægt kan 
sagsbehandleren ikke sidde det overhørig, selv om hendes/hans fokus som udgangs-
punkt vil være at hjælpe den prostituerede på baggrund af en åben dialog om hendes 
situation, motivation og ønsker til fremtiden.  
 
Sagsbehandlerens forforståelser 
Sagsbehandlerens normative og værdimæssige forståelser kommer ubevidst eller 
bevidst i spil ved kontakten med en prostitueret, der repræsenterer et samfundsmæs-
sigt fænomen med dybe kulturelle rødder, som de fleste borgere har en mening om. I 

                                                 
58 Jf. også retssikkerhedsvejl. pkt. 17. 
59 Etisk Råd i Dansk Socialrådgiverforening: Dilemmaer i mødet med en prostitueret. Udtalelse 
21.1.2004. 
60 Både PRO-Vejle og Modelprojekt Pro-Århus har givet kommunerne i de respektive amter tilbud om 
temadage, men har måttet aflyse disse som følge af manglende interesse. PRO-Temaet har satset på at 
etablere og bevare kontakt med sagsbehandlere i København og omegnskommuner og har fungeret 
som rådgiver for disse i forbindelse med konkrete sager, og har ad den vej skabt et (nu formaliseret) 
netværk af sagsbehandlere i kommunerne. 
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et samfundsmæssigt perspektiv er prostitution hverken ulovligt eller rigtig lovligt. 
Den enkelte sagsbehandler forholder sig både som individ og professionel til fæno-
menet ud fra de mange stærke modsatrettede holdninger og myter, der knytter sig til 
prostitution i samfundet i øvrigt.  
 
Forståelsen af de sociale problemers sammenhænge vil ofte være styrende for de 
spørgsmål, sagsbehandleren stiller - og ikke stiller - når oplysninger skal indhentes i 
sagsbehandlingen. Forforståelsen (Guldager, 2001) er baseret på sagsbehandlerens 
menneske- og samfundssyn samt på forskellige kundskaber og erfaringer. Centrale 
forforståelser i forhold til prostitution kan være: 
 

• At en prostitueret enten er et offer, eller  
• At hun bare har valgt prostitution, fordi hun vil tjene lette penge,  
• At prostituerede altid kommer de mest socialt belastede miljøer, og  
• At prostituerede altid begår socialbedrageri.  

 
Sagsbehandleres forforståelse er forskellig og ofte ikke bevidst, hvilket kan have 
afgørende betydning for den sociale behandling af prostituerede og kan i visse tilfæl-
de begrænse deres retssikkerhed (Nyboe og Eherenreich, 2004). 
 
Åbenhed og parathed til dialog om prostitution 
På et område som prostitution, der er forbundet med mange myter,61 og som de fær-
reste sagsbehandlere har konkret kendskab til, vil der være behov for at styrke sags-
behandlerens viden og personlige kompetencer, herunder at styrke metodebevidsthed 
og parathed til dialog i et tabuiseret felt.  
 
Endvidere kan myndighedsfunktionen i den faglige funktion udgøre en usynlig barri-
ere mellem sagsbehandleren og den prostituerede. Både sagsbehandleren og den 
kvinde, der søger hjælp ved, at sagsbehandleren har pligt til at reagere på oplysninger 
om dobbeltforsørgelse. Dette kan skabe panik hos sagsbehandleren, som tænker på 
sin pligt til at informere om sin mistanke, og som måske ubevidst hellere er fri for at 
høre om prostitution end at skulle forholde sig til den. Samtidig kan det være en let-
telse for den prostituerede ikke at blive spurgt og at skulle svare med frygt for ydmy-
gelse og stempling, for opdagelse og deraf følgende konsekvenser for hendes børn. 
Disse positioner kan medføre, at sagsbehandleren tøver over for at spørge direkte til 
en mistanke om prostitution og kan føre til en berøringsangst,62 som blokerer for at 
skabe den nødvendige tillid til at tale om prostitutionen og de problemer, som er år-
sag til, at kvinden søger hjælp.  
 
Sagsbehandleres berøringsangst over for at tale om prostitution er en velkendt barrie-
re. Det er ”den svære samtale.” Ændringer i den faglige forståelse af sociale proble-
mer medvirker måske til at forstærke denne barriere. Hvor det sociale helhedssyn, 
som var et centralt element i socialt arbejde under bistandsloven, både omfattede et 
ressourcefremskaffende og et menneskebehandlende element, retter det sociale ar-
bejde i socialforvaltningen sig nu oftest mod de umiddelbare økonomiske behov 
(Egelund og Halskov, 1996). Ændringerne i den ændrede faglige forståelse hænger 

                                                 
61 Kongstad i PRO-Centrets årsberetning 2000. 
62 Se herom såvel hos Friis Jensen, 1997, som Etisk Råd i Dansk Socialrådgiverforenings udtalelse, 
2004. 
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bl.a. sammen med ændringer i sociallovgivningen og i institutions- og forvaltnings-
bureaukratiet. De betyder imidlertid, at den enkelte sagsbehandler savner rammer og 
en faglig orientering, som sætter vedkommende i stand til at spørge ind til, om en 
kvinde, der søger økonomisk hjælp, men som er afglidende om sine personlige og 
arbejdsmæssige forhold, også kan have behandlingsmæssige eller andre behov for 
støtte.  

Institutionelle barrierer og paradokser 
Prostituerede tilhører uanset indtægter de svageste grupper i samfundet, og socialfor-
valtningen har derfor en forpligtelse til at hjælpe dem, hvis de opfylder den sociale 
lovgivnings betingelser. Befolkningens forståelse af og holdninger til kvinder (og 
mænd) i prostitution er delt (Lautrup, 2002), og mange mener, at prostitution er en 
privat sag, som det offentlige ikke skal blande sig i, eller som skal legaliseres. Disse 
holdninger genfindes også blandt kommunalpolitikere, og langt fra alle kommuner 
anerkender, at prostitution er et socialt problem. En sådan politisk forforståelse sætter 
sig igennem i forvaltningen som en institutionel og kulturel barriere mod at ”se”, tale 
om og behandle prostitution som et socialt problem, som forvaltningen skal tage sig 
af.  
 
Told & Skat har i de sidste par år skærpet opmærksomheden over for en række bran-
cher og gennemfører kontrolaktioner i ”pizzariaer, restauranter, natklubbber, massa-
geklinikker, landbrug, bagerier og taxaer,” jf. også RSL § 12 b.63 Massageklinikker 
betragtes i denne sammenhæng som virksomheder på linie med andre virksomheder. 
Lokale skattemyndigheder i en række byer64 har iværksat informationskampagner og 
kontrolbesøg på massageklinikker med henblik på at kontrollere, at sociale, skatte- 
og momsregler overholdes. Skønt skatte- og socialforvaltningerne ikke i alle kom-
muner er del af en enhedsforvaltning, er myndighedskontrollen ofte samlet i én afde-
ling i kommunerne, og de pro-aktive opsøgende kontrolmuligheder, som har været 
forbeholdt skattevæsnet, findes nu også for de sociale myndigheder.  
 
Indtægter fra prostitution er skattepligtige i lighed med andre indtægter, jf. ovenfor, 
og drift af en massageklinik er moms- og skattemæssigt sidestillet med et liberalt 
erhverv.65 Skattemyndighederne anser derfor både praktisk og terminologisk prosti-
tution som ”en branche.”66  I Københavns Kommunes orientering til massageklinik-
ker om skat, moms og sociale ydelser mv. oplyses: ”Hvis du arbejder på en massa-
geklinik eller andre steder, hvor der tilbydes seksuelle ydelser mod betaling, så skal 
du betale skat af din indtjening som i alle andre liberale erhverv. Det samme gælder 
de personer, der driver og ejer massageklinikkerne m.v.”67 Dette er i overensstem-
melse med skattelovgivningen, men strider ganske mod lovgivers (Folktingets) inten-
tioner ved afkriminaliseringen af prostitution68 og mod forståelsen af prostitution 
som et socialt problem. Kontrollen inden for enhedsforvaltningen anses som endog 
meget effektiv, og anbefales i det nævnte notat fra Herning kommune også gennem-
ført i andre kommuner. 

                                                 
63 Politiken, den 29. juni 2004. 
64 Bl.a. København, Herning og Ålborg. 
65 Landsskatterettens kendelse dateret 30. oktober 2002. 
66 Notat fra Herning kommune: TEMA Prostitutionsbranchen i Herning. 
67 Københavns Skatte og Registerforvaltnings pjece: ”Til personer beskæftiget på massageklinikker 
m.v.” (PRO-Temaets fremhævelser). 
68 Forarbejderne til lovforslaget 1999. 
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Den skattemæssige ”branchekontrol” har ikke sociale hensyn til de prostituerede som 
mål, men sigter mod at kontrollere, om sociale-, skatte- og momsregler på området 
overholdes. Disse myndighedsfunktioner, der hviler på en forståelse af prostitution 
som et lovligt erhverv, kan blive styrende for enhedsforvaltningens og hermed også 
socialforvaltningens problemforståelse. Dette dilemma afspejler den lovgivnings-
mæssige dobbelthed i forhold til prostitution, som inkorporeres i forvaltningen og 
præger dennes og - i sidste instans - sagsbehandlernes valg af handlemuligheder. 
Disse modsatrettede interesser og forståelser kan næppe forventes løst inden for 
rammerne af den enkelte socialforvaltning. 
 

5.4 Sociale tilbud i forbindelse med prostitutionsophør 

Hjælpemuligheder efter tidligere sociallovgivning 
Efter den tidligere bistandslov var prostituerede i lighed med andre borgere beretti-
gede til social bistand, hvis de havde været udsat for en social begivenhed og opfyld-
te de øvrige betingelser for bistandshjælp. 
 
En konkret sag, som blev forelagt Folketingets Ombudsmand (FOB) foranledigede 
en redegørelse fra FOB om behandling af sager om prostitution, som medførte en 
Social Meddelelse (SM) fra Den Sociale Ankestyrelse: (SM meddelelse nr. 0-89-79: 
Om ydelser af kontanthjælp efter bistandsloven til personer, som formodes at have 
ernæret sig ved prostitution (udgået). 
 
SM Meddelelsen kan resumeres således: Ombudsmandens (FOBs) redegørelse i for-
bindelse med sagen handlede dels om, hvorvidt der kunne ydes kontanthjælp efter 
bistandsloven til klienter, der formodedes at have indtægter ved prostitution, dels om 
hvilke undersøgelser socialforvaltningen burde iværksætte med henblik på afklaring 
heraf, hvor der forelå rimeligt begrundet formodning om, at en klient havde prostitu-
tionsindtægter. 
 
Prostitution var strafbart efter Strfl. § 199, hvis prostitution var eneste forsørgelses-
grundlag, og den prostituerede ikke efterkom et pålæg fra politiet om at søge lovligt 
erhverv. Ombudsmandens redegørelse og SM meddelelsen fastslog, at det må anses 
som en social opgave at medvirke til, at prostituerede vælger et andet eksistensgrund-
lag. FOB fastslog, at selvom en person har haft indtægter ved prostitution og vil kun-
ne opretholde disse, kan pågældende ydes bistandshjælp, hvis der er nogen rimelig 
grund til at antage, at kvinden ophører med (eller væsentligt begrænser) sin prostitu-
tion. FOB fandt det endvidere forsvarligt at yde økonomisk hjælp, selv om udsigterne 
til at den vil få ovennævnte virkning er ret usikre, og der må regnes med et vist 
tidsperspektiv. 
 
På den anden side fandt FOB, at der i tilfælde, hvor det er ret utvivlsomt, at person 
fortsat vil have prostitutionsindtægter, som ville føre til nedsættelse af bistandshjælp, 
principielt ikke er tilstrækkeligt grundlag for at yde (fuld) bistandshjælp alene med 
det formål at opretholde kontakten mellem forvaltningen og klienten. Af SM Medde-
lelsen må kunne udledes, at der for at yde bistandshjælp skulle være konkrete vurde-
ringer om prostitutionsophør. 
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SM-meddelelsen kundgør en ombudmandssag og ikke Ankestyrelsens principielle 
fortolkning af en konkret sag. Den skabte derfor ingen pligt for kommunerne til at 
handle efter den, men lagde en forståelse til grund af prostitution som et socialt pro-
blem og prostitutionsophør som en proces, i hvilken kvinden kunne have behov for 
social bistand. 
 
En skrivelse fra Socialministeriet fra 1995 vedr. hjælp til prostituerede69 præciserede 
de retningslinier, der lå i SM-meddelelsen. Det fremhæves, at det kan være rigtigt, at 
socialforvaltningen i en periode prøver at motivere den prostituerede til at finde en 
anden levevej ved at give kontanthjælp som led i en handlingsplan. Endvidere fast-
lås, at socialforvaltningen ikke har pligt til at bede politiet om at undersøge ved-
kommendes forhold for at få be- eller afkræftet en mistanke om prostitution. 
 
Ved gennemførelsen af lov om aktiv socialpolitik (AL) i 1998 udgik SM nr. 0-89-79 
af Den Sociale Ankestyrelses praksisoversigt til loven med en fodnotebemærkning: 
”SM-meddelelsen skal indeholde et principielt element, samt være af generel betyd-
ning som praksisvejledning. Hvis dette ikke er tilfældet, kasseres den.” Samtidig 
udgik Socialministeriets skrivelse fra 1995 af papirudgaverne af de socialretlige lov-
samlinger, som anvendes i socialforvaltningerne, men blev dog opretholdt i de elek-
troniske lovsamlinger. 
 
Af et notat, dateret 04.05.2000, bilag (s. 13) fremgår dog: ”Socialministeriet er af den 
opfattelse, at principperne i SM nr. 0-89-79 fortsat er gældende. Et synspunkt som 
den Sociale Ankestyrelse tilslutter sig”   
 
Det er uklart, om principperne i SM-meddelelsen og Socialministerens skrivelse skal 
betragtes som bortfaldet med aktivloven. Dette synes antaget af Socialministeriet, 
skønt SM-Meddelelsen ikke formelt er ophævet. Da det hidtidige princip imidlertid 
havde været opretholdt meget længe, og der ikke med indførelsen af aktivloven skete 
afgørende ændringer på området i forhold til den tidligere lovgivning, og da der fore-
ligger et notat, dateret længe efter indførelsen af aktivloven, som opretholder prin-
cipperne, og som synes at have været konfereret med den Sociale Ankestyrelse, fin-
der PRO-Temaet, at SM-Meddelelsens principper stadig må være gældende og blot 
kræver en opdatering og præcisering samt ny bekendtgørelse for kommunerne.  
 
Hvad enten man når til den ene eller anden konklusion, må det konstateres, at Den 
Sociale Meddelelse byggede på en forståelse af de sociale realiteter i forbindelse med 
prostitutionsophør, og at den gav kommunerne et anvendeligt redskab til sagsbehand-
lingen af disse sager. 

Hjælpemuligheder efter den gældende social- og beskæftigelseslov- 
givning 
De sociale tilbud i forbindelse med prostitutionsophør er rådgivning og vejledning 
efter serviceloven (SL),70 kontanthjælp/starthjælp og aktivering med tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 92 ff.,71 revalidering og fleksjob, og – 

                                                 
69 Socialministeriets skrivelse nr. 75 af 24. maj 1995 vedr. hjælp efter bistandsloven til prostituerede. 
70 Lovbkg. nr. 764 af 26/08/2003 med senere ændringer. 
71 Lov nr. 419 af 10/06/2003. 
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hvis alle muligheder for at bestride et arbejde vurderes som udtømte – førtidspension 
efter lov om social pension (PL).72  
  
Rådgivning og vejledning  
Kommunen skal iflg. SL § 68 sørge for gratis rådgivning til personer med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbudet om 
rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde for at nå ud til grupper, som må 
formodes ikke selv at ville henvende sig. Om end prostituerede ikke er nævnt blandt 
de persongrupper, som er omfattet af den kommunale rådgivningsforpligtelse i vejl. 
til Serviceloven73 (kap. 8), er der ingen tvivl om, at de jf. ”Det fælles ansvar” må 
tilhøre gruppen ”m.fl.” 
 
Kommunens rådgivningstilbud skal være åbent og kan, hvis der ikke er behov for en 
ydelse eller for at træffe en afgørelse, være anonymt. Dette betyder, at en prostitue-
ret, som ikke har en verserende sag i socialforvaltningen, men f. eks. søger generel 
vejledning om f.eks.  sociale ydelser til børn i forbindelse med skilsmisse, ikke har 
nogen pligt til at oplyse mere, end hun ønsker, endsige oplyse om, at hun prostituerer 
sig. Nogle kommuner forlanger imidlertid oplysninger om CPR-nummer, navn og 
adresse ved telefonisk henvendelse om at få rådgivning.74 Det kommunale rådgiv-
nings- og vejledningstilbud anvendes derfor i ringe udstrækning af prostituerede.  
 
En opsøgende social indsats til prostituerede er væsentlig for, at der kan skabes et 
tillidsforhold til det offentlige system, så kvinderne kan tale om de prostitutionsrela-
terede problemer og/eller behov for hjælp til at slutte i prostitution. Der er ikke etab-
leret kommunalt opsøgende arbejde i de største prostitutionsmiljøer i København, 
Århus, Ålborg, Odense og Esbjerg (bortset fra en opsøgende kulturformidler i det 
thailandske prostitutionsmiljø i København). En sådan indsats foregår og er aktuelt 
kun beskrevet via projekterne PRO-Vejle og modelprojekt PRO-ÅRHUS.75  
 
Kontanthjælp og aktivering 
Iflg.  § 11 stk. 1 i aktivloven (AL) skal kommunen yde hjælp til forsørgelse, kontant-
hjælp. Det er en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i Danmark i sammenlagt syv 
år inden for de seneste otte år. (Opfylder en person ikke opholdskravene, vil ved-
kommende få starthjælp.) Endvidere skal ansøgeren iflg. AL § 11 stk. 2 have været 
udsat for ændringer i sine forhold, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed 
for at forsørge sig selv eller sin familie, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre 
ydelser. 
 
En kvinde, der ønsker at ophøre med prostitution, vil generelt opfylde betingelserne 
for at modtage kontanthjælp af årsager ud over ledighed. Prostitutionsophør er en 
social begivenhed, og kvinden har et indtægtsbortfald eller en -nedgang. Uanset at 

                                                 
72 Lovbkg. nr. 697 af 21/08/2002 med senere ændringer. 
73 Vejledning nr. 45 af 10/03/1998 om Den sociale indsats for de mest udsatte voksne sindslidende 
stof- og alkoholmisbrugere, hjemløse m.fl.  
74 Oplysninger bl.a. fra socialrådgivere ved Temadag om kvinder i prostitution i Århus 15. april 2004. 
75 Københavns Kommune har indgået en aftale med KFUKs Sociale arbejde, Reden, om opsøgende 
arbejde på gadeplan, og driver i samarbejde med PRO-Temaet et brobygningsprojekt blandt thailand-
ske prostituerede på Vesterbro. Modelprojekterne PRO Vejle og PRO ÅRHUS er baserede i de to 
amters sundhedsfremmeafdelinger og finansieret af Socialministeriet.  
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hendes situation ikke kan sidestilles med ”ledighed” - som forudsætter ophør af et 
egentligt arbejdsforhold, hvilket prostitution netop ikke er, mister kvinden imidlertid 
helt eller delvist sit forsørgelsesgrundlag. Skønt en kontanthjælpsansøger skal udnyt-
te sin erhvervsevne, kan det ikke kræves, at en kvinde skal fortsætte i prostitution.76 
Efter PRO-Temaets rådgivningserfaringer vil en kvinde oftest have nedsat arbejds-
evne som følge af skadevirkninger af prostitutionslivet, jf. kap. 3. Der foreligger der-
for en ændring i hendes forhold, som gør, at hun ikke har mulighed for at forsørge 
sig selv eller sin eventuelle familie. Samtidig kan hendes behov ikke umiddelbart 
dækkes gennem andre ydelser, jf. AL § 11 jf. § 25.77    
 
For at modtage kontanthjælp skal kvinden modtage tilbud om aktivering, jf. AL § 11 
stk. 1 og Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB), § 2 nr.  3. Tilbudsmulighederne 
er jf. LAB § 22, 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik, eller, 3) 
ansættelse med løntilskud. Sagsbehandleren i socialforvaltningen vil derfor som ud-
gangspunkt tilbyde en kvinde, der søger hjælp til forsørgelse ved prostitutionsophør, 
aktivering i en af de nævnte former. Nogle prostituerede vil kunne få udbytte af et 
introduktionsforløb med vejledning og opkvalificering, nogle af en virksomhedsprak-
tik i op til 13 uger (evt. med forlængelse op til 26 uger), jf. LAB § 44 stk. 1 nr. 3. 
Endelig vil nogle kunne gå ind i en evt. ansættelse med løntilskud, jf. LAB § 52 nr. 
1) i op til 1 år, jf. § 53, stk. 1. Tilbud gives på grundlag af en jobplan, jf. lovens kap. 
9, som ud fra personens ønsker og forudsætninger angiver, hvordan og med hvilke 
midler mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked 
kan forbedres. 
 
Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved sagens behandling og skal inddra-
ges i beslutningen om det konkrete aktiveringstilbud, jf. RSL § 4.78 Det er derfor 
væsentligt, at sagsbehandleren er meget opmærksom på kvindens ønsker og aktivt 
lytter til, om kvinden er i stand til at opfylde forpligtelserne i et aktiveringstilbud, og 
om hun reelt er i stand til at varetage et sådant.  
 
Prostituerede er som nævnt ikke en homogen gruppe, og mulighederne i aktivering er 
mange. Aktivering kan have den ønskede effekt med hensyn til at bringe nogle pro-
stituerede videre, der er i stand til at gøre brug af de nævnte tilbud, herunder varetage 
et job, som de gerne vil have. Der er i forbindelse med aktivering ingen, der følger 
kvinden løbende, ligesom der heller ikke er foretaget dyberegående faglige vurderin-
ger af hendes muligheder. Det er PRO-Temaets erfaring, at mange kvinder i proces-
sen ud af prostitution kan have så store psykiske gener, at de ikke er arbejdsmarkeds-
parate og falder ud af aktiveringstilbud. Derved fastlåses deres sociale situation yder-
ligere, og de bliver fastholdt i prostitution. Ved at overse - eller ikke at anerkende - 
de barrierer, der modvirker, at kvinden kan gå direkte fra prostitution over i aktive-
ring i en virksomhedspraktik eller på en arbejdsplads, risikerer socialforvaltningen at 
medvirke til, at førtidspension bliver kvindens fremtidige forsørgelsesgrundlag, frem 
for at hun bliver selvforsørgende.  
 

                                                 
76 En eventuel ægtefælle har dog pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. AL § 13. 
77 Jf. ovenfor om prostitueredes generelle retsstilling.   
78 Uddybet i vejledningen til RSL, punkterne 36 om borgerens ansvar og 37 om at god dialog øger 
forståelsen. 
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Revalidering 
Kommunen kan i stedet for aktivering efter en konkret vurdering tilbyde erhvervsret-
tet revalidering, evt. med en forrevalidering på kontanthjælp til at afklare uddannel-
ses- og erhvervsønsker, hvis betingelserne er til stede, jf. AL § 46 og kap. 6. Betin-
gelserne for revalidering er, at der foreligger en nedsættelse af arbejdsevnen, at det er 
nødvendigt at revalidere for at fastholde eller (gen)skabe revalidendens tilknytning til 
arbejdsmarkedet, samt at det er realistisk og sandsynligt, at den pågældende gennem 
revalideringen vil blive selvforsørgende. Der må efter AL § 46 stk. 2 ikke være andre 
muligheder for at bringe vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet. Det er en forud-
sætning for en vellykket revalidering, at socialforvaltningen bliver opmærksom på 
behovet så tidligt som muligt og ikke pr. automatik iværksætter aktivering, hvor der 
er behov for revalidering, samt at der udarbejdes en jobplan for hele forløbet. 
 
Grundlæggende for en indstilling til revalidering er en arbejdsevnevurdering,79 og at 
der i forbindelse med visitation til revalideringen skal laves en ressourceprofil80 for 
at understøtte en afklaringsproces sammen med borgeren og samtidig understøtte en 
udvikling af borgerens ressourcer, så de kan anvendes i arbejdsrelaterede sammen-
hænge.81 
 
Revalidering kan gives til de samme beskæftigelsestilbud som aktivering, jf. LAB § 
22, til uddannelse og til selvstændig virksomhed, og skal ske ud fra den enkeltes øn-
sker og forudsætninger. Hvis revalidering til en beskæftigelse på normale vilkår vur-
deres at være udtømte, kan den ske til fleksjob med løntilskud. Revalideringsforløbet 
og -ydelsen kan normalt højst strække sig over fem år, jf. AL §§ 49, 55 og 56.  
 
Kvinder, der søger ud af prostitution, vil ofte opfylde aktivlovens betingelser for re-
validering. De har sociale problemer ud over ledighed, og deres arbejdsevne er be-
grænset. Samtidig er der en realistisk mulighed for, at en kvinde gennem revalidering 
kan blive i stand til at klare sig selv og forsørge sin familie. For prostituerede, der har 
ringe uddannelsesbaggrund og er nedslidte og udbrændte, vil revalidering ofte være 
en nødvendighed for at kunne bringe dem ind i eller tilbage til en tilværelse i arbejde.  
 
Vurderingen af revalideringsbehovet må hvile på en helhedsvurdering af den enkelte 
kvindes helbredsmæssige, familiære og sociale forhold, herunder udannelsesniveau 
og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskrivelsen og vurderingen af arbejds-
evne82 vil ligeledes være konkret og individuel og vil foregå på grundlag af en res-
sourceprofil. Denne omfatter alle relevante egenskaber og emner for at afklare en 
borgers ressourcer, potentialer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og fungerer 
ideelt set både som et arbejdsredskab og en ramme for afklaring. 
  
Skønt det naturligvis ikke er muligt at opstille en ressourceprofil for en ”typisk” pro-
stitueret kvinde, er det væsentligt i sagsbehandlingen at være opmærksom på faktorer 
i prostitutionslivet, som kan virke som ressourcer og udgøre potentialer i forhold til 
de elementer, som skal beskrives og afklares i ressourceprofilen for at vurdere kvin-
dens arbejdsevne. Prostitutionslivet medfører ikke udelukkende skader, men bidrager 

                                                 
79 Bkg. Nr. 552 af 19/06/2003 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. 
80 Jf. vejl. nr. 137 af 21/06/200 om metode til god sagsbehandling på førtidspensionsområdet, kap 5. 
81 Jf. kap. 5 i vejledning en til AL. 
82 Bkg. Nr 552 af 19/06/2003 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. 
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også til kompetencer og kvalifikationer, som, hvis de synliggøres og beskrives, kan 
overføres til arbejdsmarkedet, jf. kap. 3.    
 
Kvalifikationer og barrierer forbundet med prostitution, som er af betydning for at 
vurdere kvindens ressourcer til at varetage et arbejde efter revalidering, kan være:    
 
1. Faglige og praktiske kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet 
Kvinder i prostitution har ofte ingen formel eller en kort erhvervsuddannelse. Mange 
af kvinderne vil have haft begrænset formel arbejdsmarkedstilknytning og -erfaring, 
men kan på en massageklinik have opnået praktiske og uformelle kvalifikationer, 
som svarer til arbejdsmarkedserfaringer. Det kan f.eks. være tilrettelæggelse af vag-
ter, rotationsordninger, indkøb til klinikkens vedligeholdelse etc., tilpasning til og 
overholdelse af ”arbejdsstedets” normer og regler, rutiner og betingelser for betaling, 
etc. At der kan opstå en stærk arbejdsidentitet ved at være på en massageklinik, 
fremgår bl.a. af massageklinikundersøgelsen (Barlach, 2004). De fleste af kvinderne 
ønsker yderligere et arbejdsliv på en arbejdsplads eller som selvstændige efter prosti-
tutionen. 
 
2. Evne til at indgå og deltage i jobmæssige og sociale relationer 
Kvinder i prostitution har social omgang med mange kunder, og opnår derved et stort 
omstillingsberedskab og stor fleksibilitet. De må på samme tid efterleve gældende 
normer og uskrevne regler for, hvordan man omgås folk, skal opfylde forventninger 
til påklædning, personlig hygiejne, makeup etc. og skal kunne konversere. De er ser-
viceorienterede og i stand til at opretholde en professionel facade. De udvikler en 
stærk evne til hurtigt at bedømme mennesker og opbygger et konfliktberedskab for at 
kunne beskytte sig mod grænseoverskridelser og overgreb. Ligeledes er de ofte me-
get mobile for at undgå risikoen for at blive genkendt i deres egen by. Prostitution 
kræver og giver sociale kompetencer og konfliktberedskab. 
 
På den anden side vil mange kvinder i prostitution have lave forventninger til deres 
egne muligheder og præstationer på arbejdsmarkedet. Lavt selvværd forbundet med 
såvel samfundsmæssig som selvstempling kan medføre, at en kvinde kun tiltror sig 
selv evner til at ”være god til noget” i prostitution. Hendes drømme og ønsker kan da 
komme til at begrænse sig til at få ”et almindeligt liv med mand og børn” og at få lov 
at være i fred. En afklaring af kvindens forventninger/præstationer er sammen med 
angsten for at blive afsløret, som prostitueret gør, at et nært samarbejde mellem sags-
behandler og kvinden vil være nødvendig for at vende en negativ forventningsspiral 
og afvikle hendes personlige barrierer over for at indgå på arbejdsmarkedet. 
 
3. Socialt liv og netværk af relevans for arbejdsmarkedet 
Mange kvinder i prostitution er gift eller samlevende og har børn (Christensen og 
Barlach, 2004). Mange har således et netværk, hvor de kan hente støtte. Netværket 
kan også betyde en motivation til at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Langt de fleste kvinder i prostitution vil have en rimelig eller god bolig, undtagen 
måske prostituerede med stofmisbrug, hvorimod kvindens økonomi kan være så be-
lastet, at den udgør en barriere for videre udvikling.  
 
4. Helbredsmæssige forhold i relation til arbejdsmarkedet 
Fysisk og psykisk nedslidning og udbrændthed betyder, at kvindernes arbejdsevne er 
nedsat. De psykiske helbredsmæssige begrænsninger vil ofte forudsætte - men kunne 
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afhjælpes ved - psykologisk og evt. sexologisk behandling og personlig støtte gen-
nem en periode. For kvinder, der har udviklet et stof-, pille- eller alkoholmisbrug, er 
dette naturligvis selvstændige barrierer, som må overvindes ved hjælp af den nød-
vendige behandling. 
 
Inddragelse af kvinden 
Såvel aktivering som revalidering skal tilrettelægges i nært samarbejde med borge-
ren, der skal have mulighed for at medvirke ved sagen behandling, jf. RSL § 4. Det 
er således afgørende, at den sociale indsats for en prostitueret tilrettelægges i dialog 
med hende og med hendes aktive deltagelse, således at hun sikres indflydelse på af-
gørelsen. Hertil kommer, at en part i en sag på ethvert tidspunkt af sagsbehandlingen 
i forvaltningen har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, som kan støtte 
vedkommende. Kvinden kan derfor altid medbringe en bisidder, jf. forvaltningslo-
vens § 8 stk. 1. 
 
Fleksjob  
Iflg. LAB § 69 og § 75 kan kommunen tilbyde personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen fleksjob. Også i forbindelse med visitation til fleksjob skal der udarbej-
des en ressourceprofil med henblik på vurdering af arbejdsevnen. Det kan ikke ude-
lukkes, at nogle prostituerede kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet via disse 
tilbud, men i lighed med aktivering forudsætter disse tilbud, at kvinden er arbejds-
markedsparat. 
 
Førtidspension 
Næsten hver femte (18 %) af kvinderne i massageklinikundersøgelsen forestillede 
sig, at de kunne opnå førtidspension efter prostitutionsophør. Hvad enten disse kvin-
der har opgivet ønsket eller håbet om en tilværelse på arbejdsmarkedet, eller de har 
så dårligt fysisk eller psykisk helbred, at de opfylder betingelserne for at opnå før-
tidspension, vil dette altid være den sidste udvej. Kommunen kan beslutte at yde før-
tidspension, når alle muligheder for at forbedre kvindens arbejdsevne har været af-
prøvet, jf. PL § 18.  Derfor kan en sag om førtidspension gennemføres, når alle akti-
verings-, revaliderings- og behandlingsmæssige og andre foranstaltninger har været 
afprøvet, med mindre det på grundlag af en ressourceprofil vurderes, at arbejdsevnen 
er ubetydelig og ikke kan forbedres efter de nævnte foranstaltninger, jf. PL § 18. 
Nogle kvinder, som har været i prostitution i en længere årrække, vil såvel af hel-
breds-, aldersmæssige som af sociale grunde være kvalificerede og berettigede til 
førtidspension. 
 

5.5 Overvejelser og konklusioner 
De socialretlige lovgrundlag for at hjælpe prostituerede til et andet forsørgelses-
grundlag er ligesom praksis fuld af paradokser og modsætninger. Der eksisterer i dag 
ingen retningslinier eller vejledning for kommunerne om behandlingen af sager om-
prostitutionsophør, hvilket medvirker til at legitimere forskellige lokale tolkninger af 
kommunens forpligtelser over for prostituerede borgere, som ikke bygger på lovens 
formål.  
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Forudsætninger for en tilgængelig støtte til kvinder, som vil ud af prostitution  
PRO-Temaet finder, at en række forudsætninger må være opfyldt, for at kommuner-
ne kan yde den sociale støtte til kvinder, som ønsker at komme ud af prostitution, der 
forudsættes i de socialpolitiske handlingsplaner på området. 
 
I al fald fire forudsætninger må opfyldes, for at disse mål kan realiseres i socialfor-
valtningen: 
 

1. Klarhed om prostitution som et socialt problem 
2. Tillid og respekt i sagsbehandlingen og tillid til handling 
3. Åbenhed om prostitutionen 
4. Viden om den prostitueredes situation og sociale handlemuligheder 

 
Ad 1: Klarhed om prostitution som et socialt problem 
Den dobbelthed, som præger prostitueredes retsstilling, er nu bragt ind i socialfor-
valtningen. Om en kommune møder en kvinde i prostitution med et skatteretligt ud-
gangspunkt – at hun udøver et (sort) erhverv og supplerer sine indtægter med over-
førselsydelser – eller som en borger med sociale problemer forbundet med prostituti-
on, er afgørende for resultaterne af den kommunale indsats. En social indsats for at 
hjælpe en kvinde i prostitution til et andet forsørgelsesgrundlag er afhængig af, at der 
kan handles på grundlag af en helhedsorienteret analyse og en målrettet social hand-
leplan, som bygger på forståelse af processen ud af prostitution. 
 
”Frit lejde” 
Folketinget har senest i forbindelse med behandlingen af Kristendemokraternes be-
slutningsforslag B 55 (20/1 2004) debatteret spørgsmålet om en ”frit lejde”-ordning, 
så prostituerede, der ønsker at komme ud af prostitution, ikke mødes med tilbagebe-
talingskrav eller anklage for socialbedrageri, men der er endnu ikke truffet nogen 
beslutning. 

PRO-Temaet finder, at det vil være praktisk muligt at etablere en sådan ”frit lejde”- 
ordning for prostituerede, hvis der er politisk villighed til det. I lyset af de skadevirk-
ninger, den stempling og de vanskelige vilkår, som er forbundet med prostitution, 
kan der argumenteres for, at der foreligger særlige sociale grunde, som taler for ”frit 
lejde” i forbindelse med prostitutionsophør. Der er således afgørende forskelle på de 
vilkår, en prostitueret lever under og livsvilkårene for en person, der ved siden af 
overførselsindkomst har haft arbejde i et pizzaria, et bageri eller på en restaurant.  
 
En særlig ”frit lejde”-ordning for prostituerede kan dog hævdes at bryde almindelige 
lighedsprincipper og udgøre en uacceptabel særbehandling. Et sådant socialt tilbud 
må derfor formentlig gives til alle borgere i en tilsvarende situation. Der kan dog 
også fremføres gode sociale argumenter for en ”fremadrettet gældssanering” af en 
borgers offentlige gæld for at fastholde eller skabe arbejdsmarkedstilknytning.83 Ud-
sigt til en langvarig, måske livslang, gæld er næppe det bedste incitament til f.eks. at 
gennemføre en revalidering. Der er risiko for, at borgere vælger at forblive i en pas-
siv, forudsigelig forsørgelse, som måske kun stiller borgeren lidt ringere, end hvis 
vedkommende var i arbejde og samtidig skulle afbetale stor offentlig gæld. 
 

                                                 
83 I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i efteråret 2004 har regeringen fremsat forslag om 
gældssanering for udsatte grupper af borgere. 
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For at skabe et entydigt retligt og politisk grundlag for kommunernes hjælp til kvin-
der, som ønsker at slutte med prostitution, må det anses som en absolut minimums-
forudsætning, at der tilvejebringes en opdateret klar vejledning både om kommunens 
pligter og om, hvordan socialforvaltningen skal behandle disse komplekse sager.  

 

Ad 2 og 3: Tillid og respekt i sagsbehandlingen, tillid til handling og åbenhed om 
prostitutionen  
Alt socialt arbejde forudsætter tillid og gensidig respekt mellem sagsbehandler og 
borger, jf. også RSL. Tillid forudsætter også åbenhed, og disse elementer i kontakt 
og kommunikation kan ikke adskilles i social sagsbehandling, hvorfor de også be-
handles samlet her. 
 
Prostituerede, som opsøger socialforvaltningen, kan have behov både for økonomisk 
hjælp, psykologisk og sexologisk behandling samt for personlig støtte, ligesom hun 
har behov for en plan for og støtte i processen for at komme ud af prostitutionen. For 
at få afdækket kvindens behov og få opstillet en realistisk handleplan må prostitutio-
nen synliggøres som et socialt problem, der er årsag til henvendelsen, og som et pro-
blem både den prostituerede og sagsbehandleren kan tale om.  
 
Åbenhed om prostitution som kernen i det sociale problem er nødvendig for at kvin-
den kan få den helhedsorienterede hjælp, hun har behov for og ret til som borger for 
at kunne skabe sig et nyt forsørgelsesgrundlag. Manglende åbenhed om prostitutio-
nen er ligeledes årsag til, at den prostituerede udsætter sig for at begå socialbedrage-
ri. Samlet set risikerer den prostituerede, hvis der ikke skabes åbenhed om prostituti-
on som grundlag for hjælpen, at blive sat i en socialt ringere og mere marginaliseret 
situation ved kontakten med socialforvaltningen, end hvis hun ikke havde henvendt 
sig.  
 
Socialforvaltningen får oftest ikke tilvejebragt et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag 
for at træffe en korrekt afgørelse og for at følge op på sagen i forbindelse med prosti-
tutionsophør. Dette begrundes med de stærke institutionelle og individuelle barrierer 
mod at nå til prostitutionsspørgsmålet, at der ikke er mange sager om prostitution, 
travlhed etc. Af barrierer udgør dog kun manglende viden om prostitution en egentlig 
forhindring for en tilstrækkelig sagsbehandling. De øvrige kan overkommes organi-
satorisk og administrativt. Forvaltningens og sagsbehandlerens begrænsninger kan 
derfor siges at skabe grobund – og dermed medansvar – for, at en prostitueret kvinde 
drages ind i et socialbedrageri, som får lov at eskalere over længere tid.       
 
PRO-Temaet er fuldt opmærksom på og erkender, at en forventning om åbenhed om 
prostitution kan forekomme afskrækkende både for den prostituerede og for sagsbe-
handleren og kræver opbrud i de eksisterende positioner. At tale åbent om prostituti-
on som et socialt problem kræver gensidig tillid og respekt, som må skabes fra be-
gyndelsen af sagsbehandlingen, hvis målet med indsatsen skal lykkes. Dette er et 
kritisk punkt, som kan kræve mod hos og kollegial støtte til sagsbehandleren såvel 
som til den prostituerede. Det er naturligvis en forudsætning, at sagsbehandleren har 
viden om de særlige problemer forbundet med prostitutionsophør for at kunne kom-
munikere åbent om dem.  
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Det er PRO-Centrets erfaring, at det er muligt at skabe basis for tillid mellem den 
prostituerede og sagsbehandleren. I tilfælde, hvor en medarbejder fra PRO-Centret84 
i denne egenskab har ledsaget en prostitueret ved møder i socialforvaltningen, har 
dette haft en positiv effekt med hensyn til at synliggøre prostitution som årsagen til 
henvendelsen, uden at kvinden selv behøvede at gøre rede for den. Derved blev pro-
stitutionen afmystificeret, de fastlåste positioner mellem sagsbehandleren og den 
prostituerede blev neutraliseret, og samtalen kunne fokusere på at fremskaffe de 
nødvendige oplysninger for sagens behandling. Samtidig kunne medarbejderen fra 
PRO-Centret udbygge oplysningsgrundlaget med sin generelle viden om prostituere-
des forhold.  
 
At forvente åbenhed om prostitution af den prostituerede i mødet med socialforvalt-
ningen er et overvældende krav i lyset af både den samfundsmæssige stempling og 
den selvstempling, kvinderne generelt oplever. For at fordre dette, må til gengæld 
kræves, at socialforvaltningen har og er indstillet på at give et reelt tilbud, som bi-
drager til processen ud af prostitution og til et andet livs- og forsørgelsesgrundlag på 
lidt længere sigt. Er det ikke åbenbart for kvinderne, at sådanne tilbud er tilgængeli-
ge, må man formentlig imødese, at den hidtidige uhensigtsmæssige og udsigtsløse 
praksis vil fortsætte. 
 
Kontanthjælp med krav om aktivering kan udgøre et reelt tilbud til en kvinde, som 
ønsker at komme ud af prostitution, og kan også være et tilbud i en overgangsperio-
de, mens en handleplan udarbejdes. Aktivering kan dog være urealistisk, hvis kvin-
den på aktiveringstidspunktet ikke er arbejdsmarkedsparat. Risikoen for, at kvinden 
falder ud af aktiveringen og forbliver i en fastlåst social situation med passiv forsør-
gelse, vil da være stor. Det er derfor væsentligt at se på kvindens situation og proces 
som en helhed. 
 
Trods vanskelige livsvilkår er mange kvinder i prostitution ressourcestærke. Revali-
dering vil derfor ofte være det sociale tilbud, der kan tilgodese såvel de særlige be-
hov i processen ud af prostitution som det længeresigtede mål om et andet forsørgel-
sesgrundlag på arbejdsmarkedet eller som selvstændig. Revalidering til en uddannel-
se vil være relevant for den store gruppe af prostituerede, som har ingen eller ringe 
uddannelse, og kan samtidig ”levne rum for” processen. Kommunerne har ganske 
vist i en årrække været tilbageholdende med at tilbyde revalidering, som på kort sigt 
kan synes at være en dyr løsning (Hansen, 2004). Kvinder, som har hængt fast i pro-
stitution i fem – ti år, er imidlertid en gruppe borgere, for hvem revalidering ofte vil 
være en nødvendighed85 for at komme at komme videre, og for hvem det er realistisk 
og sandsynligt, at de gennem revalideringen vil blive selvforsørgende. 
 
Nogle kvinder i prostitution vil være så belastede, at de er berettigede til førtidspen-
sion som følge af varig nedsat arbejdsevne. Konkret kan fleksjob måske også være 
en mulighed, som dog også forudsætter arbejdsmarkedsparathed for at blive effektive 
tilbud.   
 
 
 
                                                 
84 PRO-Vejle og modelprojekt PRO-ÅRHUS har tilsvarende erfaringer. 
85 Inger Nørreskov, ”Revalideringen der blev væk.” i Socialpolitik, nr. 2, april 2004, Tema Revalide-
ring. 
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Ad 4. Viden om den prostitueredes situation og sociale handlemuligheder 
Viden om prostitution som socialt problem på politisk og forvaltningsmæssigt ledel-
sesniveau er en forudsætning for problemforståelsen og de sociale handlemuligheder 
i forvaltningen som helhed. Da undervisning om prostitution som socialt problem 
ikke er obligatorisk på de sociale uddannelsers grunduddannelser, vil sagsbehandlere 
ofte kun opnå kendskab til prostitution via praksiserfaringer. Disse vil i de fleste 
kommuner være for begrænsede til at sikre den fornødne professionalisme i sagsbe-
handlingen.  
 
Endvidere er der behov for kendskab ikke blot til socialforvaltningens egne handle-
muligheder, men til handlemuligheder på tværs af faglige og evt. forvaltningsmæssi-
ge rammer. Således er kendskab til mulighederne for sanering af skattegæld86 og 
gældssanering i øvrigt væsentlig, idet kvinder ved prostitutionsophør ofte vil have 
brug for gældssanering. Overblik over konkrete løsningsmuligheder ved samarbejde 
med skatte- og inddrivelsesafdelingerne og evt. andre samarbejdspartnere er nødven-
dig for at nå målet med en revalidering.  
 
Der er efter PRO-Temaets opfattelse behov for, at prostitution indgår som obligato-
risk emne i alle socialfaglige uddannelser på såvel grund- som efteruddannelser og 
på Den Kommunale Højskole, så sagsbehandlere og andre socialarbejdere har en 
basal viden om og opmærksomhed på problemet. Dette må være en vidensmæssigt 
minimumsgrundlag for at ”se” prostitution som socialt problem.  
 
Ligeledes kan der i storbyerne, hvor prostitutionen er koncentreret, være behov for at 
opkvalificere sagsbehandlere i socialforvaltningen til at behandle sager, der involve-
rer prostitution. I lyset af antallet af prostituerede på landsplan vil uddannelse af en 
eller et par nøglepersoner, som kan støtte sagsbehandlerne i den komplekse sagsbe-
handling, formentlig være tilstrækkelig. Nøglepersonerne vil også kunne have behov 
for konsulentbistand til behandlingen af konkrete sager, som involverer prostitution, 
hos en instans med specialiseret viden på området.     
 

5.6 Anbefalinger 
• VFC Socialt Udsatte finder, at der er behov for en afklaring af de lovgiv-

ningsmæssige og politiske dobbeltheder omkring prostitueredes skatte- og so-
cialretlige retsstilling. Dette er et politisk anliggende og må forventes at kræ-
ve lovgivning. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at et revalideringsperspektiv – hvad enten 

dette bliver aktivering eller revalidering - opstilles som generelt mål for det 
sociale arbejde for prostituerede, således at kommunen forpligtes til at udar-
bejde en plan for en helhedsorienteret social behandling med sigte på revali-
dering, samt behandling og personlig støtte i den periode, der vil tage for 
kvinden at opnå selvforsørgelse på arbejdsmarkedet eller som selvstændig.  

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der inden for rammerne af den sociale lov-

givning skabes mulighed for undtagelsesvis at se bort fra uoplyste indtægter, 
                                                 
86 Notat fra Københavns Skatteforvaltning om: Prostituerede, mulighed for eftergivelse. Dateret den 
25. april 2003. 
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hvor dette kan være en forudsætning for, at en person kan bevæge sig ud af 
en fastlåst social situation. Der kan være behov for en generel snæver undta-
gelsesbestemmelse i aktivloven for at imødegå situationer, som blokerer for 
social udvikling. Gennem en uddybende præcisering i lovbemærkningerne er 
det muligt at afgrænse de målgrupper, som f.eks. prostituerede, eller situatio-
ner en sådan undtagelsesbestemmelse skal gælde for.  

 
• VFC Socialt Udsatte finder, som også konstateret i folketingsdebatten af be-

slutningsforslag B 55, at der er behov for at der skabes mulighed for ”frit lej-
de” for prostituerede i forbindelse med prostitutionsophør og for andre udsat-
te grupper. Endvidere anbefales det at afprøve en fremadrettet gældssanering 
for borgere med stor offentlig gældsbyrde. Etablering af sådanne sociale ord-
ninger er dog uanset udformning et politisk anliggende og vil kræve lovgiv-
ning. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der som et absolut minimumsgrundlag for 

kommunernes behandling af prostitution som et socialt problem tilvejebrin-
ges en klar, opdateret og præciseret vejledning til kommunerne om behand-
lingen af sager, som involverer prostitution, jf. også Etisk Råd i Dansk Soci-
alrådgiverforening.  

 
En sådan vejledning skal give den fornødne viden og klarhed om prostitution 
som et socialt problem, skabe grundlag for etablering af tillid og respekt i 
sagsbehandlingen, tillid til handling fra socialforvaltningens side, og åbenhed 
om prostitutionen. Den skal derfor omfatte: 
  

- en klar definition af prostitution som et socialt problem, som begrun-
der hjælp  

- en beskrivelse af den prostitueredes psykosociale situation som bag-
grund herfor 

       
Herudover må en vejledning indeholde en helhedsorienteret beskrivelse af og 
konkret vejledning om: 
 

-  kommunens pligter over for kvinder (og mænd), som søger hjælp til 
prostitutionsophør  

-  kvindernes pligter og rettigheder og medvirken, herunder retten til og 
muligheder for at medbringe en bisidder 

- relevante sociale og behandlingsmæssige tilbud 
-  retlige og sociale rammer og muligheder for den sociale indsats,  
-  etablering af tillid og åbenhed mellem sagsbehandler og den prostitue-

rede 
-  etiske principper for og dilemmaer i sagsbehandlingen, 
-  retningslinier for udarbejdelse af en handleplan og for sagsbehandlin-

gen 
-  tværsektorielle handlingsmuligheder og samarbejde mellem sociale, 

sundheds-, uddannelses- og skattemyndigheder etc.  
- evt. praktiske værktøjer og best practice-modeller, som kan lette    

sagsbehandlingen 
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- aktive som forhenværende prostituerede høres i udarbejdelsen af vej-
ledningen 

 
• Det anbefales, at der ud fra de foreliggende erfaringer med opsøgende arbejde 

blandt prostituerede etableres opsøgende teams, som beskrevet i kap. 4, der 
kan varetage en social og sundhedsmæssig forebyggende og skadereduceren-
de indsats, åben og anonym rådgivning til prostituerede, og som kan fungere 
som brobyggere til socialforvaltningen og som støttepersoner under sagsbe-
handlingen.  

 
• Det anbefales, at prostitution indføres som obligatorisk tema i undervisningen 

på de sociale uddannelser og andre relevante grund- og efteruddannelser, at 
der udarbejdes problemorienteret undervisningsmateriale hertil, samt at der 
sikres kendskab til prostitution som socialt problem i kommunalpolitiske og 
ledelsesmæssige fora. 

 
• I lyset af størrelsen af målgruppen prostituerede kvinder og mænd på lands-

plan anbefales, at nogle sagsbehandlere i de større byer og en eller et par 
sagsbehandlere i andre kommuner uddannes som nøglepersoner i socialfor-
valtningerne til at støtte kolleger i behandlingen af sager om prostitutionsop-
hør, og der bør skabes et netværk af nøglepersoner/koordinatorer på lands-
plan, som kan fungere som forum for vidensmæssig opdatering, opkvalifice-
ring og erfaringsudveksling. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler desuden, at der for at sikre en effektiv og kva-

lificeret sagsbehandling i de komplekse sager, som involverer prostitution, 
skabes mulighed for, at kommunerne kan opnå konsulentbistand til behand-
ling af konkrete sager hos en instans med specialiseret viden om prostituti-
onsområdet.   
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6. Unge og betalt seksuel udnyttelse 

6.1 Hvem er de unge? 
To store spørgeskemaundersøgelser87 gennemført i Norge (Pedersen & Hegna, 2000) 
og Sverige (Svedin & Priebe, 2004) blandt elever i det almindelige skolesystem, vi-
ste næsten samstemmende, at der ikke var væsentlige forskelle i sociale baggrunde 
mellem de unge, som havde modtaget betaling for seksuelle ydelser, og dem der ikke 
havde. I den svenske undersøgelse var der dog en overrepræsentation af drenge med 
indvandrerbaggrund, som havde erfaring med betalt seksuel udnyttelse. Lighederne 
med hensyn til social baggrund skal dog ses i lyset af, at unge, som ikke befandt sig i 
det almindelig uddannelsessystem, ikke var inddraget i undersøgelserne. 
 
Gruppen af unge, som havde modtaget betaling for seksuelle ydelser, havde dog en 
række særtræk og vanskeligheder (Svedin & Priebe, 2004): Både drenge og piger 
havde debuteret tidligere med alkohol og havde et større forbrug end deres jævnald-
rende, ligesom de var begyndt at ryge tidligere og røg mere. De havde oftere begået 
berigelseskriminalitet og for pigernes vedkommende anvendt euforiserende stoffer. 
Begge køn havde debuteret tidligere seksuelt og havde haft flere seksualpartnere end 
deres jævnaldrende. De havde større erfaring med samleje og oralsex. Både drengene 
og pigerne havde i markant højere grad været udsat for seksuelle overgreb begået af 
både voksne og jævnaldrende, ligesom de i højere grad havde været udsat andre for 
seksuelle overgreb. Begge køn havde et større forbrug af pornografi end deres jævn-
aldrende, og de lod sig inspirere af pornografisk materiale i forbindelse med egne 
seksuelle aktiviteter. Pedersen & Hegna (2000) identificerede imidlertid en gruppe på 
ca. 20 – 25 % af unge, som havde modtaget betaling for sex, og som angav, at de 
overhovedet ikke havde vanskeligheder. 
 
Samtlige skandinaviske undersøgelser viser, at andelen af drenge som (selvrapporte-
ret) har modtaget betaling for seksuelle ydelser er mellem 1,5 – 3 gange større end 
andelen af piger (Svedin & Priebe 2004). Dette kan umiddelbart virke overraskende, 
når det i de samme lande anslås, at antallet af mandlige prostituerede skal ”tælles i 
hundreder”, mens antallet af kvindelige prostituerede skal ”tælles i tusinder”. Peder-
sen  & Hegna (2002) søger at forklare dette ud fra en hypotese om, at drenge og unge 
mænd har væsentlig dårligere muligheder for at afprøve homoseksuelle lyster, end de 
har for at gøre seksuelle erfaringer med piger og unge kvinder. I ”det almindelige 
ungdomsliv” er det væsentlig vanskeligere at afprøve eller vedgå homoseksuelle ly-
ster, og tesen er, at nogle drenge og unge mænd på denne baggrund indleder – eller 
presses – ind i relationer til især voksne mænd, som kan ses som ”skyggebilder av 
kjærlighet.” 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at unge, som har været udsat for betalt seksuel 
udnyttelse, som hovedregel har en række vanskeligheder og allerede i en tidlig alder 
har påfaldende seksuelle erfaringer – herunder at have været udsat for seksuelle over-
greb. Samtidig er der dog en mindre gruppe af unge, som har modtaget betaling for 
seksuelle udnyttelse, som ikke angiver at have andre vanskeligheder. 
 
I Skandinavien er der, så vidt PRO-Temaet er orienteret, ikke gennemført interview-
undersøgelser med unge, som har fået betaling for seksuelle ydelser, hvilket også har 
                                                 
87 Se kap. 3.7. 
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gjort sig gældende for størstedelen af den internationale forskning (Ennew 1996). 
Den begrænsede viden, der findes om karakteren af betalt seksuel udnyttelse af unge, 
stammer hovedsageligt fra interview med voksne prostituerede eller med socialarbej-
dere, som er i kontakt med unge, der - sideløbende med en del andre vanskeligheder - 
har disse erfaringer.  
 
I bogen ”Den grå zone – om betalt sex og prostitutionstruede unge” (Straarup Søn-
dergaard, 2004) har forfatteren interviewet otte unge i alderen 17 – 26 år, som på 
forskellig vis har modtaget eller på interviewtidspunktet modtog betaling for seksuel-
le ydelser i form af samleje, ved at sælge brugte trusser og ved telefonsex. To af de 
interviewede piger havde været udsat for betalt seksuel udnyttelse, idet de havde 
modtaget betaling for samleje, før de fyldte 18.år88. Den ene var en 17-årig, som 
igennem et par år havde brugt euforiserende stoffer, som hun finansierede ved at 
have sex med forskellige pushere. Det fremgår, at der var tale om en strategi, hun 
havde valgt. Hun var tilmeldt en produktionsskole, hvor hun sjældent kom.89 Det 
andet eksempel var også en 17-årig, som siden sit 14. år havde mødt sexpartnere via 
internettet. I perioder havde hun accepteret tilbud om og selv tilbudt seksuelle ydel-
ser for penge. Hun havde sat prisen relativt højt (i forhold til markedsprisen på f.eks. 
massageklinikker) og beskrev selv, at hun på den måde ikke var en almindelig (bil-
lig) prostitueret, men en ”luksusluder”. Der mangler imidlertid mere konkret viden 
fra de unge selv. Der er behov for kvalitative undersøgelser, der i særlig grad fokuse-
rer både på de processer, som medvirker til, at nogle unge får erfaringer med at mod-
tage betaling for seksuelle ydelser; hvad der foregår i relationen samt endelig, hvor-
for de samme unge ophører med at gøre sig disse erfaringer. Ligeledes mangler der 
kvalitativ forskning med udgangspunkt i de unges fortælling om hvilke mekanismer i 
deres liv, der har betydning forud, under og efter udnyttelsen. Der mangler i særlig 
grad viden om årsagerne til, at så relativt mange drenge i forhold til piger har disse 
erfaringer. Ligeledes mangler der ganske viden om købere af seksuelle ydelser hos 
unge under 18 år.  
 

6.2 Sociale indsatser over for unge i betalt seksuel udnyttelse 
Den sociale og sundhedsmæssige indsats over for betalt seksuel udnyttelse har været 
og er særdeles sparsom. I 1987 beskrev Kock sine rådgivningserfaringer blandt ”tru-
ede unge” fra Frederiksberg Ungdomsrådgivning, og i de efterfølgende godt 10 år er 
det udelukkende de to københavnske institutioner ”Døgnkontakten for børn og unge” 
(Holtkøtter m.fl. 1992) samt ”Tjek-Punkt” (Pedersen 1997), som han? er i direkte 
kontakt med. Koch beskriver socialt arbejde med unge, som modtager betaling for 
seksuelle ydelser gennem opsøgende arbejde på gadeplan i stofmisbrugs- og prostitu-
tionsmiljøet på Vesterbro i København. 
 
I 2000 gennemførte PRO-Centret en mindre interviewundersøgelse blandt personalet 
på en række socialpædagogiske døgninstitutioner og opholdssteder for unge op til 20 
år (Christensen 2003). Formålet med undersøgelsen var dels at belyse, i hvilken grad 

                                                 
88 Muligvis har flere af de interviewede erfaringer med at modtage betaling for seksuelle ydelser, men 
i flere af interviewene fremgår alderen ikke tydeligt. 
89 Hendes erfaringer med at modtage betaling for seksuelle ydelser ville således ikke indgå i en even-
tuel undersøgelse gennemført i det almindelige uddannelsessystem for unge. 
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betalt seksuel udnyttelse (i rapportens terminologi: prostitution) inddrages som tema 
i det pædagogiske arbejde, og dels at fungere som baggrundsmateriale til en lands-
dækkende temadag90 for socialarbejdere om emnet. Én af hovedkonklusionerne af 
undersøgelsen var, ”at temaet prostitution ikke inddrages i det pædagogiske arbejde” 
og kun i det omfang, de professionelle ”af andre bliver informeret om, at en konkret 
ung prostituerer sig, bliver prostitution sat på den pædagogiske dagsorden” (Chri-
stensen 2003, s.76). I 2001 gennemførte PRO-Centret en spørgeskemaundersøgelse 
blandt alle landets kommuner for at ”indsamle den viden de respektive forvaltninger 
havde om unge i berøring med prostitution” (ibid., s. 9). En hovedkonklusion var at: 
”Kommunerne overser problemerne, skønt det er væsentligt at inddrage de unges 
prostitution i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner for de unges fremtid, 
hvis der skal iværksættes sociale tiltag, som kan lykkes” (ibid., s. 49).  
 
Resultaterne af disse to undersøgelser er sammenlignet med erfaringer fra Norge og 
Sverige ikke overraskende. Det er en fælles nordisk erfaring, at der er behov for at 
opkvalificere hjælpeapparatets opmærksomhed og indsats på området. Christensen 
(2003, s. 53) foreslog, at dette kan gøres gennem opsamling af de positive erfaringer, 
der er gjort i socialt arbejde for unge i prostitution samt, at der iværksættes metode-
udviklingsprojekt(er) med henblik på at beskrive ”best practices” for socialt arbejde 
med unge i og i risiko for prostitution eller betalt seksuel udnyttelse.  

Kommunale projekter blandt unge 
Sociale tiltag i fire danske kommuner og amter har aktuelt til formål direkte eller 
indirekte at forebygge, at unge får erfaringer med betalt seksuel udnyttelse og/eller at 
rådgive og vejlede unge, som allerede har sådanne erfaringer. Disse beskrives (i alfa-
betisk rækkefølge) på grundlag af projekternes egne oplysninger som eksemplifice-
ring af bevidste indsatser med henblik på at forebygge, at unge piger og drenge på 
længere sigt fastholdes i prostitution.  
 
Helsingør Kommune 
I forbindelse med en styrkelse af det forebyggende opsøgende arbejde blandt unge i 
Helsingør Kommune er der i perioden september 2003 til august 2005 iværksat et 
socialpædagogisk pigeprojekt med støtte fra Socialministeriet. Projektet, ”Vilde hjer-
ter”, retter sig mod piger med en adfærd, der kan karakteriseres som uhen-
sigtsmæssig i form af kriminalitet, misbrug og signaler om særlige sociale vanskelig-
heder samt til piger, som lader sig socialt prostituere91 for at opnå ”kærlighed, om-
sorg og anerkendelse”. Pigerne er i alderen fra 12 til 18 år, og indsatsen sker primært 
over for en gruppe på 10-12 piger. Projektet har til formål at iværksætte direkte tiltag 
overfor de udsatte og norm overskridende piger i Helsingør Kommune, som ikke kan 
opsamles og rummes af det normale system. Endvidere skal projektet medvirke til en 
systematisk kvalitetsudvikling og -sikring i forhold til allerede kendte og eksiste-
rende metoder i arbejdet med udsatte unge piger. 

Københavns Kommune 
Københavns Kommune har gennem årene haft relativ stor opmærksomhed på fæno-
menet betalt seksuelt udnyttelse. Dels via institutionen Tjek-Punkt, som har eksisteret 

                                                 
90 Den første landsdækkende temadag ”Unge og prostitution” blev afholdt i Kolding 12. oktober 2000 
og var arrangeret af PRO-Centret.  
91 Projekt ”Vilde Hjerter” arbejder med en bredere definition af prostitutionsbegrebet end VFC Socialt 
Udsatte.  
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siden 1993, og dels i de senere år gennem en stigende interesse hos kommunens un-
gemedarbejdere i de 14 lokale bydele. I flere af disse har ungemedarbejderne arran-
geret temamøder om ”unge og prostitution” med bl. a. oplæg fra Tjek-Punkt og VFC 
Socialt Udsatte.  
 
Tjek-Punkts formål er at bygge bro mellem marginaliserede unge og det sociale og 
sundhedsmæssige system og at (gen-)etablere en brugbar relation mellem de socialt 
mest belastede unge op til 20 år og hjælpeapparatet med henblik på at yde relevant 
hjælp til den enkelte unge. Den pædagogiske indsats består hovedsageligt i opsøgen-
de arbejde i særligt afgrænsede miljøer eller blandt en defineret gruppe af unge, 
f.eks. opsøgende arbejde på Christiania og i narko- og prostitutionsmiljøet på Vester-
bro. 
 
Derudover har Tjek-Punkt et butikslokale, hvor de unge kan komme uden for-
udgående aftale. Endvidere bruges "butikken" som henvisningssted af de opsøgende 
teams. Efter aftale kan de unge komme i butikken i dagtimerne. Nøgleordene i Tjek-
Punkts arbejdsprincipper er: Frivillighed, anonymitet og medinddragelse både i det 
opsøgende arbejde og i sagsarbejdet. 
 
I efteråret 2004 har VFC Socialt Udsatte i samarbejde med Familie- og Arbejdsmar-
kedsforvaltningen arrangeret et 3-dages kursus for frontmedarbejdere i socialforvalt-
ningen, hvor blandt andre ungemedarbejderne har mulighed for at deltage. Formålet 
er bl.a. at skabe eller øge frontmedarbejdernes opmærksomhed på prostitution som et 
socialt problem og sikre, at det sociale arbejde med prostituerede er funderet i viden 
om prostitution. 
 
Vejle Amt 
I perioden 2003 - 2004 gennemfører VFC Udsatte, PRO-Vejle og Vejle Amt et ”Me-
todeudviklings- og forebyggelsesprojekt vedrørende unge og prostitution i Vejle 
Amt”.  
 
Det overordnede mål med projektet er, at bidrage til at sikre at anbragte børn og unge 
samt unge, der mødes i det sociale arbejde på gadeplan i Vejle Amt, undgår at få 
erfaringer med salg af seksuelle ydelser, herunder modvirke at unge, som allerede 
har erfaringer med salg af seksuelle ydelser, bliver fastholdt i sådanne adfærdsmøn-
stre i deres voksentilværelse. Et formål er at give ansatte inden for det sociale arbejde 
på børn og ungeområdet redskaber, som sikrer, at de medinddrager ”salg af seksuelle 
ydelser” som en del af nogle unges livserfaring og gør dem i stand til at handle fore-
byggende, rådgivende og/eller behandlende på viden eller mistanke om prostitution 
blandt unge. Et andet delmål er at videreudvikle eksisterende metoder for socialt ar-
bejde med unge, således at dialog om prostitution eller prostitutionslignende forhold 
inddrages som en del af den pædagogiske praksis. 
 
Den overordnede strategi for projektet er at rette indsatsen mod socialrådgivere, pæ-
dagoger og familieplejere, idet disse personer i forvejen må formodes at være i lø-
bende dialog med sårbare unge om følsomme og vanskelige emner.  
 
I efteråret 2004 gennemføres seminarer mv. for de nævnte medarbejdere i Vejle Amt, 
hvor formålet er formidling af viden og erfaringsudveksling. Desuden udarbejdes i 
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forbindelse med projektet tre publikationer, som forventes publiceret inden udgangen 
af 2004: 
 

a) En rapport, som analyserer og perspektiverer, hvorledes de ansatte på døgnin-
stitutioner og opholdssteder forholder sig til fænomenet betalt seksuel udnyt-
telse. Rapporten bygger på 12 individuelle og to fokusgruppeinterview med 
de ansatte.  

b) En manual, som beskriver, hvorledes socialarbejdere kan forholde sig til mis-
tanke eller viden om betalte seksuelle krænkelser.  

c) En intern erfaringsopsamling.   
 

Århus Amt 
Modelprojekt PRO ÅRHUS tilrettelægger aktiviteter for professionelle inden for ar-
bejdet med børn og unge i Århus Amt. Aktiviteterne skal sætte professionelle i amtet 
i stand til at håndtere unges uhensigtsmæssige seksuelle relationer og herigennem 
kunne forebygge involvering i prostitutionslignende relationer. Der arbejdes endvide-
re på en permanent forankring af forebyggelse af prostitution gennem at øge de pro-
fessionelles opmærksomhed og kvalificere deres pædagogiske redskaber inden for 
det sociale arbejde med udsatte unge. Modelprojektet forsøger at afdække, hvilke 
pædagogiske rammer forebyggelse af prostitution skal forankres i, og hvilke krav en 
konsulentbistand skal opfylde. 
 
Modelprojekt PRO ÅRHUS har gennemført en række kurser med det formål at skabe 
bevidsthed om prostitutionstruede unge, give vejledende ideer til, hvordan man kan 
arbejde med området samt hvilke pædagogiske redskaber, der kan bruges. Desuden 
har det været formålet at få kendskab til antallet af prostitutionstruede unge i institu-
tionerne og, i samarbejde med ledelsen, at forankre dette arbejde i stedernes daglige 
virke. 
 
Samtidig med den regionale indsats har modelprojektet medvirket til at rejse en bre-
dere faglig opmærksomhed på fænomenet, dels gennem interview til offentlige me-
dier og fagblade og dels ved publiceringen af hæftet Unge og salg af seksuelle ydel-
ser – cases fra døgninstitutionsområdet samt artiklen Forebyggelse af unges prosti-
tution (Nørrelykke 2004 & 2003).  
 

6.3 Forbud mod køb af seksuelle ydelser hos unge under 18 
år  
Iflg. strfl. § 223 a er det strafbart som kunde at købe seksuelle ydelser af personer 
under 18 år. Straffen er bøde og fængsel i indtil 2 år. Siden loven blev indført, er der 
faldet én dom, afsagt af Københavns byret i november 2002, hvor den idømte straf 
var 20 dagbøder á 250 kr. Der var tale om en midaldrende mand, som ved to lejlig-
heder havde betalt for samleje med en 17-årig ung kvinde, som finansierede et mis-
brug ved at sælge seksuelle ydelser i stofmisbrugs- og prostitutionsmiljøet på Vester-
bro i København. Retten var ikke i tvivl om, at den dømte havde optrådt som ”kun-
de”.  
 
PRO-Centret har påpeget, at benyttelsen af termen ”kunde” i straffelovsbestemmel-
sen begrænser den beskyttelsen i forhold til Tillægsprotokollen til FN’s konvention 
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om barnet rettigheder, om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi artikel 
2 og til Rådet for den Europæiske Unions Rammeafgørelse, artikel 2. Formule-
ringerne i den svenske straffelov § 1092 og den norske straffelov § 20393 sigter der-
imod på at undgå begrænsninger i beskyttelsen. 
 
Ved ikke at kræve et kundeforhold undgås en afgrænsning i forhold til f.eks. per-
soner, som i kortere eller længere perioder huser og finansierer dagligdagen for en 
mindreårig mod, at denne stiller sig til rådighed seksuelt. Erfaringer fra opsøgende 
socialt arbejde og fra krisecentre for børn og unge i Danmark viser, at nogle sårbare 
unge, som er løbet bort eller blevet smidt ud fra hjemmet eller fra en døgninstitution, 
i perioder reelt er uden daglig forsørgelse. Som overlevelsesstrategi modtager de 
husly, erkendtligheder og/eller naturalier til gengæld for blandt andet seksuelle ydel-
ser. 
 
I såvel Tillægsprotokollen til FN’s konvention om barnets rettigheder, artikel 2, som 
Rådet for den Europæiske Unions Rammeafgørelse94 er ”betaling” for seksuelle akti-
viteter udvidet til eksplicit at omfatte ”betaling eller vederlag” (tillægsprotokollens 
artikel 2, pkt. a) samt ”at der gives penge eller andre former for aflønning eller er-
kendtlighed” (EU-rammeafgørelsen artikel 2, litra ii).  
 
Både i Justitsministeriets bemærkninger til loven og i det oprindelige lovforslag i 
1998-99 fremhæves det, at betaling for det seksuelle samkvem i form af bolig, mad, 
tøj mv. betyder, at personen normalt ikke kan karakteriseres som ”kunde”.   
 
Af den svenske spørgeskemaundersøgelse blandt skoleelever (Svedin og Priebe, 
2004) fremgår det, at ca. 60 % af både drenge og piger, som har modtaget betaling 
for seksuelle ydelser, har modtaget penge, mens 35 - 70 % samtidig eller udelukken-
de har modtaget ting, f.eks. tøj, mad og overnatning, rejser, euforiserende stoffer. I 
forhold til drengene har pigerne modtaget væsentligt mere tøj som modydelse for 
seksuelle ydelser. 
 

6.4 Købere af seksuelle ydelser fra mindreårige 
Der findes ikke forskningsbaseret viden om omfanget af køb og købere af seksuelle 
ydelser fra mindreårige i Danmark. Også internationalt er vidensniveauet lavt, selv-
om der eksisterer en del journalistiske og dramatiske beskrivelser af specielt mandli-
ge sexturisters adfærd i ferieområder med omfattende prostitution, herunder seksuel 
udnyttelse af unge, f.eks. i Thailand og Filippinerne. 
 
Den engelske sociolog O’Connel Davidson, som formodentlig er den, der internatio-
nalt har beskæftiget sig mest med køb af seksuelle ydelser hos mindreårige, fremhæ-
ver prostitutionsmarkedernes forbundethed med nationale og regionale kulturelle, 

                                                 
92 Svensk straffelov: 10 § Den som genom att utlova eller ge ersättning skaffar eller söker skaffa sig 
tillfälligt sexuellt umgänge med någon som är under arton år, döms för förförelse av ungdom till böter 
eller fängelse i högst sex månader.  
93 Norsk straffelov § 203. ”Den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling med en person 
under 18 år, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Villfarelse om alder utelukker ikke straf-
feskyld, med mindre aktsom god tro foreligger”.  
94  Hhv. Tillægsprotokollen til FN’s konvention om barnets rettigheder, om salg af børn, børneprosti-
tution og børnepornografi artikel 2 som Rådet for den Europæiske Unions Rammeafgørelse. 
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økonomiske og lovgivningsmæssige faktorer, og advarer mod at lade viden om sex-
kunders adfærd, præferencer og motiver i et land tjener som viden om fænomenet i 
andre lande. 
 
O’Connell Davidsson kategoriserer (Davidson 1996; Andersson & Davidson 2002) 
køberne af seksuelle ydelser hos mindreårige. Det er først og fremmest mænd, der er 
kunder, inklusive unge mænd, som endnu ikke er fyldt 18 år. De inddeles i:  
 

1. Mænd, som i den situation, hvor de har besluttet sig for at købe seksuelle 
ydelser, mere eller mindre ubevidst køber dem af en mindreårig, fordi denne 
er til stede i det etablerede prostitutionsmiljø (”the situational user”).  

2. Mænd, som foretrækker at købe seksuelle ydelser af mindreårige, som er nået 
til puberteten (”the preferential user”).  

3. Mænd, som foretrækker at købe seksuelle ydelser af mindreårige, som endnu 
ikke er nået til puberteten, fordi de tiltrækkes af seksuel omgang med børn 
(”the paedophile”) 

 
Ovenstående opdeling giver en udmærket ramme for at forstå køberens hovedmotiv, 
og den kan dermed danne udgangspunkt for en forebyggende indsats. Forekomsten 
af ”situational users” understreger vigtigheden af, at mindreårige som hovedregel 
ikke findes i de etablerede prostitutionsmiljøer i Danmark og betydningen af, at der 
reageres fra myndighedernes side, hvis dette er tilfældet. 
 
Kunder, som foretrækker mindreårige, kan gøre dette af mange grunde. I den interna-
tionale litteratur nævnes ofte den kulturelt betingede dyrkelse af ungdommen som 
særlig seksuel attraktiv, samt unges påvirkelighed, afhængighed og sårbarhed som 
betydende faktorer. Derudover forestiller nogle kunder sig, at sandsynligheden for at 
blive smittet med seksuelt overførbare sygdomme fra unge er mindre end fra voksne 
prostituerede. 
 
Seksuel interesse for præpubertære børn og unge95 udgør en særlig problemstilling 
og bør ikke opfattes som betalt seksuel udnyttelse, men som et seksuelt overgreb af 
pædofil karakter. I den tidligere omtalte undersøgelse fra Oslo (Pedersen & Hegna) 
er gennemsnitsalderen for drengenes erfaringer med ”betaling for seksuelle ydelser” 
12,6 år.  
 

6.5 Holdninger til betalt seksuel udnyttelse 
Som led i en evaluering af strfl. § 223 a gennemførte Lautrup (2002) to holdningsun-
dersøgelser, en kvantitativ telefoninterviewundersøgelse baseret på spørgeskemaer 
om befolkningens holdninger til såvel ”ungdomsprostitution” som prostitution blandt 
voksne og en kvalitativ interviewundersøgelse om holdningen til ”ungdomsprostitu-
tion” blandt socialarbejdere, dommere og politifolk.  
 

                                                 
95 De diagnostiske kriterier for pædofili er: (1) at vedkommende i mindst 6 måneder har haft intense, 
tilbagevendende seksuelle fantasier, lyster eller handlinger, der involverer børn, som (2) griber for-
styrrende ind i personens funktionsmåde, socialt og arbejdsmæssigt, og som (3) er mindst 16 år gam-
mel og mindst 5 år ældre end ofrene. 
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Omkring en tredjedel af svarpersonerne i den kvantitative undersøgelse kendte til 
straffelovsbestemmelsen. Undersøgelsen viste helt entydigt, at befolkningen opfatte-
de ”ungdomsprostitution” som et socialt problem (97 %) og fandt det rigtigt at have 
en lov, som forbyder køb af seksuelle ydelser fra mindreårige (98 %). Samtidig fandt 
størstedelen af de spurgte (83 %), at det var rigtig at kriminalisere kunden og ikke 
den unge. Den overvejende antagelse i befolkningen var, at de unge, som sælger sek-
suelle ydelser, gør det for at finansiere et stofmisbrug (92 %). 
 
Undersøgelserne blev gennemført i 2001, næsten 2 år efter indførelsen af straffelovs-
bestemmelsen. Omkring halvdelen af de interviewede politifolk kendte paragraffen. 
De interviewede dommere og socialarbejdere oplyste, at de ”var bekendte med be-
stemmelsen, uden dog at have den specielt præsent”.  Blandt en del dommere og po-
litifolk blev bestemmelsen kritiseret for at være uhensigtsmæssig, fordi den var van-
skelig at håndtere efterforsknings- og bevismæssigt, og fordi bestemmelsen i deres 
øjne var udtryk for, at man forsøgte at løse et socialt problem via straffeloven. En del 
socialarbejdere udtrykte bekymring for, at kriminaliseringen af kunder, der køber 
seksuelle ydelser fra mindreårige, ville betyde, at fænomenet ville blive mindre syn-
ligt, og at det derfor ville blive vanskeligere at nå de unge gennem opsøgende socialt 
arbejde.  
 
De fleste interviewede dommere og politifolk mente, at unge ”prostituerer” sig, fordi 
de skal finansiere et stofmisbrug, mens en del af de interviewede socialarbejdere op-
fattede de unges bevæggrunde som mere facetterede. Det er bemærkelsesværdigt, at 
en meget stor del af både befolkningen og professionelle opfatter, at betalt seksuel 
udnyttelse (”ungdomsprostitution”) relaterer sig så entydigt til misbrug af stoffer. 
Om end det er korrekt, at de skandinaviske undersøgelser, som er gennemført blandt 
”almindelige” unge faktisk, viser, at brug eller misbrug af euforiserende stoffer og 
relativ høj alkohol indtagelse er signifikant højere blandt unge, som har modtaget 
betaling for seksuelle ydelser (Pedersen & Hegna 2002 og Svedin og Priebe, 2004), 
er det samtidig en forståelse, som kan blokere for opmærksomheden for den gruppe 
unge, som har modtaget betaling for sex, men som ikke er brugere eller misbrugere.  
 

6.6 Internationale anbefalinger og nationale handlingsplaner 
Siden 1996 har der været internationalt fokus på fænomenet betalt seksuel udnyttelse 
af børn og unge. Der har været afholdt to verdenskongresser om ”kommerciel seksu-
el udnyttelse af børn” (Stockholm 1996 og Yokohama 2000), og en række lande 
(heriblandt Danmark) har forpligtet sig til og udarbejdet handlingsplaner på området.  
Anbefalingerne fra kongresserne er bl.a., at nationale handlingsplaner mod ”kom-
merciel seksuel udnyttelse” skal omfatte betalt seksuel udnyttelse, børnepornografi 
og handel med børn til disse formål. De skal indeholde angivelser af, hvad de enkelte 
lande konkret vil gøre inden for områderne: forebyggelse, beskyttelse, samarbejde 
mellem f.eks. sektorer, institutioner og offentlige myndigheder og private organisati-
oner, behandling af såvel ofre som krænkere, samt hvorledes det sikres, at børn og 
unge inddrages i udarbejdelsen af planerne. Sidst, men ikke mindst, skal de nationale 
handlingsplaner indeholde mere operationelle beskrivelser af hvilke mål, der søges 
nået, og tidsplaner for målenes opfyldelse; herunder udpegning af ansvarlige organer 
– både på politisk niveau og udførelsesniveau. Der skal etableres et tværsektorielt 



 

89 

organ som følger området, og der skal være forskrifter for evaluering. Endelig skal 
planen indeholde overvejelser om ressourcer, der skal afsættes.96  
 
Justitsministeriet og Socialministeriet udarbejdede i 2003 ”regeringens handlingsplan 
om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn”. Sverige og Norge har valgt at ud-
arbejde en specifik plan for ”kommerciel seksuel udnyttelse”, mens Danmark har 
valgt at indarbejde mindreåriges deltagelse i prostitution, pornografi og trafficking i 
en mere overordnet handlingsplan om seksuelt misbrug. Dette indebærer, at betalt 
seksuel udnyttelse som fænomen integreres i faglige forståelser inden for seksuel 
misbrug af mindreårige, hvilket betyder, at fænomenet risikerer at forsvinde i det, 
omfangsmæssigt og i andre henseende, større fænomen seksuelt misbrug. VFC Soci-
alt Udsatte vil derfor søge optagelse i det danske ”Forskningsnetværk mod seksuelt 
misbrug af børn,” blandt andet med henblik på at bringe fænomenet betalt seksuel 
udnyttelse frem som et væsentligt tema blandt forskere inden for området ”seksuelt 
misbrug”.  
 

6.7 Handel med børn til prostitution 
Siden december 2003 har der været fokus på, at udenlandske børn er blevet handlet 
til prostitution i Danmark, som også fungerer som transitland for menneskehandel, 
(jf. Strfl. § 262 a) med børn. Red Barnet har, med udgangspunkt i at en del uledsage-
de flygtningebørn ”forsvinder,” gennemført en undersøgelse af, i hvilket omfang 
børn handles til Danmark (Red Barnet, 2003). Red Barnet fandt konkret tre unge, 
som sandsynligvis havde været udsat for handel med henblik på betalt seksuel udnyt-
telse. Organisationen skønner i lighed med internationale vurderinger, at mørketallet 
er ”stort”.  
 
Det er selvsagt vanskeligt at estimere omfanget af handel med børn til betalt seksuel 
udnyttelse. Men samfundet bør naturligvis reagere på de konkrete sager og være for-
beredt på en eventuel stigning i handlen med børn til Danmark. Regeringens hand-
lingsplan mod seksuelt misbrug af børn nævner kun sporadisk problematikken, idet 
det udelukkende fremhæves, at straffeloven forbyder handel med børn.  
 
I maj 2004 fremsatte Socialistisk Folkeparti forslag til folketingsbeslutning (B 204) 
om etablering af en særlig national handlingsplan til bekæmpelse af handel med 
børn, både til prostitution og andre formål, på baggrund af Red Barnets undersøgelse 
samt den periodiske medieomtale af, at en gruppe drenge og unge mænd (primært fra 
Rumænien) var pågrebet af politiet i Københavnsområdet for forskellige former for 
tyveri.  
 
Handel med børn bliver løbende diskuteret i det Nationale Netværk mod Handel med 
Børn, som blev etableret på initiativ af Red Barnet og VFC Socialt Udsatte i marts 

                                                 
96 Organisationen ECPATs (End Child Prostitution i Asia) seneste rapport om nationernes implemen-
tering af nationale handlingsplaner viser, at der er store nationale forskelle på, hvor langt de enkelte 
stater er nået i arbejdet (ECPAT 2004). I de europæiske lande har 43 lande forpligtet sig til at udarbej-
de en plan, men ifølge ECPAT har kun 16 lande reelt udarbejdet en sådan. Listen er imidlertid ikke 
helt opdateret, idet Danmark er nævnt som et af de lande, der ikke har en plan. 
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2004.97 Netværket primære formål er at udveksle erfaringer fra det meget begrænse-
de konkrete arbejde med handlede børn i Danmark samt at udveksle viden om, hvor-
dan andre europæiske lande forholder sig til problemstillingen. Erfaringer tyder ikke 
på, at drengene bliver udnyttet seksuelt. Billedet er imidlertid anderledes for pigernes 
vedkommende. De kommer fra forskellige dele af verden, og de oplyser selv – i de 
meget få tilfælde der har været – at de er over myndighedsalderen. Røde Kors har 
erfaring for, at unge kvinder i asyl for uledsagede flygtningebørn forlader lejren. 
Nogle af disse unge piger er fundet af politiet i forbindelse med razziaer på massage-
klinikker. 
 
I Københavns Kommune er der i 2004 indgået aftale mellem Familie- og Arbejds-
markedsforvaltningen, Tjek-Punkt og Stop Kvindehandel om, at samtlige mindreåri-
ge piger, som træffes af politiet eller Stop Kvindehandel i prostitutionsmiljøer i Kø-
benhavns Kommune, henvises til Tjek-Punkt med henblik på udredning af deres so-
ciale forhold samt placering i døgnophold. Stop Kvindehandel skal iflg. aftalen i 
samarbejde med Tjek-Punkt varetage kontakten til pigernes og de unge kvinders op-
rindelseslande for at sikre deres hjemvenden.   
 

6.8 Anbefalinger 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der skaffes 

økonomisk grundlag for, at der i ”Forskningsnetværk mod seksuelt misbrug 
af børn,” kan tages initiativ til at gennemføre undersøgelser om seksuel ud-
nyttelse blandt ”socialt udsatte” eller ”marginaliserede unge”, som ikke be-
finder sig i det almindelige folkeskole- eller ungdomsuddannelsessystem.  

 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der skaffes 

økonomisk grundlag for, at der i det ovennævnte samarbejde kan tages initia-
tiv til at gennemføre kvalitative interviewundersøgelser blandt unge, som har 
erfaringer med betalt seksuel udnyttelse. 

 
• Det anbefales, at Justitsministeriet og Socialministeriet nedsætter en tværmi-

nisteriel arbejdsgruppe og med inddragelse af relevante organisationer og ak-
tører på udførelsesniveau reviderer handlingsplanen om bekæmpelse af sek-
suelt misbrug af børn, således at det sikres, at den fremover i højere grad kan 
fungere som et operationelt redskab, som løbende evalueres.  

 
Det bør sikres, at planen inddrager handel med børn, uanset hvilken type ud-
nyttelse, de er handlet til. Det bør også sikres, at planen indeholder målsæt-
ninger om udbredelse af kendskabet til straffelovens forbud mod køb af sek-
suelle ydelser hos unge under 18 år hos relevante fagpersoner, myndigheder 
og institutioner, ligesom formuleringen af Strfl. § 223 a bør genovervejes 
med udgangspunkt i Tillægsprotokollen til FNs Konvention om barnets ret-
tigheder, om handel med børn, børneprostitution og børnepornografi, artikel 2 
og EUs Rammeafgørelse, artikel 2, litra ii). 

                                                 
97 Netværket, som løbende udvides, består fra Red Barnet, Videns- og Formidlingscenter for Socialt 
Udsatte, Tjek-Punkt, Den Sociale Døgnvagt i Københavns Kommune, Københavns Politi, Røde Kors, 
PRO Vejle, PRO Århus, Udviklings- og Formidlingscentret Børn og Unge samt Stop Kvindehandel.  
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• Det anbefales, at det ved en lovændring sikres en formulering af Strfl. § 223 a 
i overensstemmelse med anbefalingerne i Justitsministeriets evalueringsun-
dersøgelse (Lautrup 2002). Ligeledes bør der i forbindelse med eventuelle 
lovændringer, som følge af Jurisdiktionsudvalgets arbejde med ekstra-
territorial strafbarhed (dobbelt strafbarhed)98, vedtages en ændring af formu-
leringen af strfl. § 223 a. 

 
 

                                                 
98 Regeringen vil ”under inddragelse af jurisdiktionsudvalgets anbefalinger vurdere straffelovens be-
stemmelser om strafmyndighed med henblik på i Danmark at kunne retsforfølge danskere, der i ud-
landet overtræder straffelovens bestemmelser om seksuel udnyttelse af børn” (Justitsministeriet & So-
cialministeriet, 2003:55)   
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7. Udenlandske kvinder i prostitution i Danmark 

7.1 Hvem er de udenlandske prostituerede? 
Prostituerede med udenlandsk baggrund anslås at udgøre ca. 45 % af de prostituerede 
i Danmark, jf. kap. 2. Dette svarer til et minimum på ca. 1.750 udenlandske prostitu-
erede.99 Til sammenligning er der 30 - 40 % udenlandske prostituerede i Norge (Bru-
nowskis & Tyldum 2004), mens tallet i Tyskland er oppe på 55 - 75 %, jf. kap. 12. 
Det er en generel tendens i Europa, at antallet af udenlandske prostituerede har været 
stigende.  
 
Trods en stigende tendens til at prostitutionsannoncer angiver oprindelseslande, er 
der stadig en del annoncer med ’chokoladebrune’ eller ’eksotiske’ kvinder. PRO-
Temaets stikprøver på grundlag af annoncer giver derfor kun et skøn over de forskel-
lige nationaliteters forekomst. Der findes ingen annoncer om udenlandske mænd i 
prostitution, men det vides, at der i hvert tilfælde er thailandske transvestitter. Der 
findes heller ingen oplysninger om den aldersmæssige fordeling på de udenlandske 
prostituerede.  
 
Erfaringerne fra opsøgende socialt arbejde i København og Vejle Amt og få under-
søgelser (Pedersen & Bang Nielsen, 2002) viser, at de prostituerede hovedsageligt er 
kvinder fra Sydøstasien, Afrika, Østeuropa og Sydamerika. Tidligere undersøgelser 
viser, at thailandske kvinder udgør knapt halvdelen af de udenlandske kvinder i pro-
stitution (Jensen, 2001; Kongstad & Rasmussen, 1999). Optælling af annoncer såvel 
som oplysninger fra PRO-Vejle baseret på opsøgende arbejde blandt udenlandske 
prostituerede i første kvartal af 2004, bekræfter dette.  
 
De udenlandske prostituerede er ikke særligt synlige i samfundet, og de lever ofte 
isolerede. Deres ophold varierer i tid, afhængigt af blandt andet efterspørgsel og lo-
kale kontakter. En del af kvinderne, primært de østeuropæiske, tager gentagne gange 
med korte mellemrum til Danmark på turistvisum (Moustgaard & Brun, 2001). En 
stor del af kvinderne er ikke registreret nogle steder og mange, måske de fleste, har 
ikke kontakt til det offentlige system. 
 

7.2 Migrantprostitution – et komplekst fænomen 
Migrantprostitution anvendes internationalt som en samlet betegnelse for udenland-
ske kvinder, der i forsøget på at forbedre deres livsmuligheder, rejser til lande som 
Danmark og mere eller mindre tilsigtet ender i prostitution. Overordnet er der tale 
om kvinder, der migrerer som et led i den globale femininisering af fattigdom og 
arbejdskraftsbevægelser på tværs af landegrænser (Thorbek et al., 2002), men mi-
grantprostituerede udgør en meget kompleks gruppe. Ud over forskelle i kvindernes 
nationale og kulturelle baggrund, varierer deres motivation for at rejse til Danmark, 
organisering af rejsen samt de vilkår, de lever, bor og prostituerer sig under. Under-
søgelser og erfaringer fra opsøgende arbejde blandt udenlandske kvinder i prostituti-
onsmiljøerne peger - ligesom udenlandske undersøgelser - på, at migrantkvinders 
prostitution har sammenhæng med begrænsede muligheder i hjemlandet. Dårlige 
økonomiske forhold, diskrimination, manglende adgang til uddannelse og indtægts-

                                                 
99 Skøn baseret på stikprøve i Ekstra Bladets annoncer. 
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givende erhverv er med til at begrænse kvindernes råderum, samtidig med at mange 
har forsørgelsesforpligtigelser overfor den nære familie.  
 
Hvor kvinderne har legale muligheder for at migrere, forekommer tvang tilsynela-
dende sjældent. Langt de fleste kvinder befinder sig et sted mellem at have været 
udsat for handel og at have truffet et frit valg. Der er kvinder, som ender i prostituti-
on under tvang, men på længere sigt fortsætter med at prostituere sig under mere frie 
forhold, eller kvinder der selv har taget beslutningen om at rejse til Danmark og pro-
stituere sig, men et sted undervejs i processen havner i en situation, hvor der er tale 
om tvang. En tredje gruppe rejser til landet af helt andre grunde (eksempelvis ægte-
skab med dansk statsborger), men ender i prostitution. I mange tilfælde har kvinder-
ne selv truffet et valg og er bekendt med, at de skal prostituere sig; men de konkrete 
vilkår, de skal leve og prostituere sig under, får de først kendskab til, når de ankom-
mer til landet (Lisborg, 1998; Moustgaard & Brun, 2001). Kvinderne har ingen mu-
ligheder eller forudsætninger for at vide, hvilken situation de ender i pga. manglende 
information, og fordi både prostitution og evt. menneskehandel er forbundet med 
fortielser i kvindernes hjemland. Kvinderne fortæller – i lighed med andre migranter 
- de gode historier om deres liv i Danmark, mens resten forties. På denne måde op-
retholdes en modificeret sandhed blandt thailandske kvinder, og andre kvinder har 
således ikke mulighed for at få reel viden om forholdene i modtagerlandene (Lisborg, 
1998). 

Migrantkvinder som risikogruppe 
Udenlandske kvinders rettigheder i forhold til at modtage offentlig hjælp afhænger af 
deres opholdsgrundlag. Typisk opholder udenlandske prostituerede sig i Danmark på 
turistvisum eller på grundlag af ægteskab. Erfaringer fra opsøgende arbejde i prosti-
tutionsmiljøet og politiets oplysninger tyder på, at langt størstedelen af de thailand-
ske kvinder har opholdstilladelse, som regel på grund af ægteskab med dansk stats-
borger. Der synes at være en forholdsvis stor gruppe af udenlandske kvinder i prosti-
tution, som opholder sig lovligt i Danmark, og som hermed har ret til at modtage 
hjælp fra de sociale myndigheder. Samtidig viser erfaringerne fra opsøgende arbejde, 
at de udenlandske prostituerede ofte har behov for støtte og vejledning ud fra deres 
særlige situation. 
  
I nogle tilfælde indgår kvinderne ægteskab for at opnå opholdstilladelse i landet. 
Præmisserne for ægteskaberne kan variere meget. Moustgaard & Brun (2001) be-
skriver, hvordan nogle østeuropæiske kvinder, som er gift med en dansk mand, bliver 
udnyttet seksuelt af manden og hans bekendtskabskreds, mens andre bliver tvunget 
til at arbejde som escortprostituerede. De thailandske kvinders ægteskaber er generelt 
indgået på andre præmisser,100 men langt fra alle er velfungerende, og nogle er præ-
gede af vold. Mange af de thailandske kvinder, PRO-Temaet har været i kontakt 
med, fortæller, at de er blevet skilt fra deres danske ægtemand kort tid efter udløbet 
af de tre år, som var nødvendige for at få opholdstilladelse.101  
 

                                                 
100 Erfaringer fra Københavns Kommunes og Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsattes aktu-
elle brobygningsprojekt, 2004. 
101 Mange af kvinderne er kommet hertil, før de nye regler for opnåelse af opholdstilladelse er trådt i 
kraft. 
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Nogle thailandske kvinder i prostitution, som er migreret til Danmark i forbindelse 
med ægteskab med en dansk mand, har ved skilsmisse mistet deres forsørgelses-
grundlag og er derefter er endt i prostitution. Oplysninger fra LOKK (Landsorganisa-
tionen af Kvinde Krisecentre) viser en stigning i antallet af thailandske kvinder på 
landets krisecentre (LOKK, 2003), hvilket tyder på, at der kan ske en stigning i antal-
let af kvinder, som sættes i en social og økonomisk sårbar situation, og for hvem pro-
stitution bliver en af de få realistiske overlevelsesmuligheder. Det samme synes at 
være tilfældet i Norge. Brunowskis & Tyldum (2004) påpeger, at en del af de uden-
landske kvinder solgte seksuelle ydelser for første gang mere end et år efter deres 
ankomst til landet. De konkluderer, at kvindelige immigranter er i særlig risiko for at 
ende i prostitution.  

Udenlandske prostitueredes sociale og sundhedsmæssige vilkår 
Migrantprostituerede udgør, både i forhold til samfundet og til det sociale system, en 
marginaliseret gruppe og er således dobbelt marginaliserede. Ved ankomsten til 
Danmark mangler kvinderne sproglige, sociale, kulturelle og erhvervs-/uddannelses-
mæssige kompetencer for at kunne begå sig som borgere i det danske samfund, og 
for manges vedkommende ændrer denne situation sig ikke under deres ophold. For 
thailandske kvinder flyder hverdags- og prostitutionslivet sammen, jf. Jensen (2001) 
og Lisborg (1998). De thailandske massageklinikker har i modsætning til de danske 
ofte døgnåbent, og kvinderne bor eller opholder sig meget på den klinik, hvor de 
prostituerer sig. Det thailandske prostitutionsmiljø betragtes som en subkultur, som 
udgør en stor del af kvindernes berøringsflade i hverdagen. Mange af kvinderne har 
derfor ikke netværk, der rækker ud over det thailandske.  
 
Afrikanske kvinders sociale netværk spænder ofte over flere lande, og kvinderne 
lever derfor ikke fuldt ud i nogle af dem, men snarere imellem dem (Spanger 2000). 
Disse kvinder befinder sig derfor også i yderkanten af samfundet. De østeuropæiske 
kvinder rejser derimod oftest ind og ud af landet på turistvisum. Migrantprostituerede 
opererer altså under andre vilkår end danske, hvilket gør dem mere sårbare og bety-
der, at de generelt er udsat for mere vold og stress og mindre beskyttelse og støtte i 
forhold til prostitutionen end de danske kvinder. (jf. Vanwesenbeeck, 1994). Samti-
dig har de kun yderst ringe forudsætninger for at indhente relevant information om, 
hvor og hvordan de kan søge hjælp til at undgå eller slippe ud af uønskede situatio-
ner.  
 
For de fleste migrantprostituerede har økonomisk nød været den primære årsag til 
migration (Tyldum & Brunowskis, 2004). Kvinderne har derfor ofte mere eller min-
dre frivilligt lånt penge af en mellemmand, som skal betales tilbage (Tyldum & Bru-
nowskis, 2004). Desuden befinder en del af kvinderne sig i ægteskaber, hvor de skal 
betale til manden for ikke at blive smidt ud. Eksempelvis oplyser en thailandsk kvin-
de (erfaringer fra brobyggerprojekt 2004), at hun har betalt 1.000 kr. om måneden til 
sin ’ægtemand’ det første år, 2.000 kr. om måneden det næste år og 3.000 det tredje 
år. Ved opnåelse af opholdstilladelse efter 3 års ægteskab betalte hun 30.000 kr. Be-
løbene kan variere, men der er ingen grund til at tro, at forholdene er meget anderle-
des for de øvrige nationaliteter.  
 
Ud over økonomiske udgifter til rejse og ophold, har kvinderne omkostninger til for-
sørgelse af familiemedlemmer i hjemlandet og i forbindelse med prostitutionen til 
betaling til bagmænd. Østeuropæiske kvinder udnyttes i særlig grad og skal ofte beta-
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le 40-60 % af deres indtjening til deres alfonser (Moustgaard & Brun, 2001). Asiati-
ske kvinder spiller en del på casino i håbet om den store gevinst, hvilket blot er med-
virkende til, at deres gæld forøges. De udenlandske prostitutionsmiljøer er præget af 
en stor økonomisk udnyttelse, der fungerer som en stærk fastholdende faktor, da 
kvinderne ikke umiddelbart har mulighed for at tjene penge nok til deres udgif-
ter/gæld ved andet arbejde. Disse forhold er medvirkende til at forstærke skadevirk-
ningerne af prostitution. 
  
Sundhedsmæssigt er udenlandske kvinder i prostitution også sårbare, fordi de mang-
ler information om prævention og sikker sex (TAMPEP 1998; PRO-Centrets telefon-
rådgivning; PRO Sentret, 2004), og de har ligeledes behov for viden om adgang til 
sundhedscheck og lægebesøg, f.eks. undersøgelse for bryst- og livmoderhalskræft. 
Især blandt de thailandske kvinder er der iagttaget en stor grad af selvmedicinering 
med præparater importeret fra Thailand (Mannion, 1999), som i værste fald forværrer 
deres eventuelle sygdom. Uanset at mange af kvinderne både har behov for og ret til 
at modtage hjælp, betyder dette ikke, at de faktisk modtager hjælp. Ud over vanske-
lig adgang til relevant information, er miljøet præget af mytedannelser. Mange af 
kvinderne tror, at de bliver ”sendt hjem” (til trods for, at de har opholdstilladelse) 
eller at deres børn bliver fjernet, hvis det bliver opdaget, at de prostituerer sig, og de 
tør derfor ikke henvende sig til offentlige instanser. Ofte har kvinderne ikke været 
vant til at kunne stole på politi og offentlige myndigheder i deres hjemland, og de er 
derfor mistroiske overfor enhver form for myndighed (Jensen, 2000; Jensen, 2001; 
Brunovskis & Tyldum, 2004). De har derfor ikke tradition for at henvende sig til 
myndighederne, hvis de har behov for hjælp, men trækker på deres netværk, som i 
mange tilfælde medvirker til at forstærke mytedannelserne. Generelt har de uden-
landske kvinder i prostitution et stort behov for information om deres rettigheder og 
muligheder i Danmark og om, hvor de kan søge sådan information. Dette begrænser i 
høj grad deres handlemuligheder. 
 
Internationale organisationer såvel som EU peger på behov for forebyggende indsats 
mod kvinders migration og menneskehandel i såvel afsender- som modtagerland, idet 
dette kan have negative sociale og økonomiske konsekvenser for afsenderlandet på 
længere sigt ud over de konkrete konsekvenser for kvinderne. Kvinderne har behov 
for viden om rettigheder og pligter samt om kulturelle og sociale forhold i Danmark, 
herunder risiko for at ende i prostitution, samt om rettigheder og muligheder i deres 
eget land. Mens skriftlig information til immigranter i en række lande foreligger, har 
meget få egentlige projekter været gennemført med egentlig migrationsrådgivning. 
PRO-Temaet arbejder aktuelt i samarbejde med PRO-Sentret i Norge med et projekt 
om en forsøgsvis migrationsrådgivning i Thailand med henblik på at kunne give dy-
beregående vejledning om de ovennævnte forhold i de to lande samt om konkrete 
muligheder og rettigheder for kvinderne i hjemlandet for at kvalificere grundlaget for 
kvindernes valg, så de undgår at ende i uønskede situationer, hvor de udsættes for 
tvang, udnyttelse, skilsmisse og prostitution.  
 

7.3 Opsøgende socialt og sundhedsmæssigt arbejde for 
udenlandske prostituerede 
PRO-Centret har i perioden 1997-2002 været involveret i flere sundhedstiltag rettet 
mod thailandske kvinder i prostitution (jf. Jensen, 2000; Jensen, 2001), og PRO-
Temaet samarbejder aktuelt med Københavns Kommune om at bygge bro mellem 
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Voksenteamet i Vesterbro Lokalcenter og thailandske kvinder på massageklinikker. 
Formålet med projektet er at skabe kontakt til de thailandske kvinder, så disse kan 
benytte deres sociale og sundhedsmæssige muligheder. Endvidere er det målet at 
indhente erfaringer med en kommunalt forankret social og sundhedsmæssig indsats 
rettet mod udenlandske kvinder i prostitution.   
 
De hidtidige aktiviteter har givet indsigt i thailandske prostitueredes liv og hverdag 
og i muligheder og barrierer for en social indsats over for denne gruppe og eventuelt 
andre udenlandske kvinder i prostitution. Erfaringerne viser, at det ved en målrettet 
opsøgende indsats fra socialforvaltningen med en kulturformidler er muligt at nå 
målgruppen og få dem i tale om deres situation. Kontakten til de thailandske kvinder 
har vist sig at fungere godt gennem en kulturformidler. Det har også været muligt at 
yde støtte og vejledning i miljøet, hovedsageligt om sikker prostitutionsadfærd. Gen-
nem øget kommunikation og en koordineret tværsektoriel indsats i kommunen har 
det bl.a. været muligt at skaffe midlertidige boliger til kvinder, der ønsker at komme 
ud af prostitution eller af voldelige/belastende ægteskabelige forhold. 
 
Den hidtidige afdækning af udenlandske prostitueredes sociale og sundhedsmæssige 
vilkår dokumenterer et behov for en social og sundhedsmæssig indsats over for de 
kvinder, som har legalt ophold. Disse kvinder har ret til sociale og sundhedsmæssige 
ydelser og til råd og vejledning. Sproglige og kulturelle barrierer vanskeliggør deres 
egen opsøgning af hjælp. Det omtalte projektsamarbejde mellem Lokalcentret Ve-
sterbro og PRO-Temaet sigter på, at der skal udarbejdes en ’best practice’ til vejled-
ning ved eventuelle fremtidige kommunale indsatser for udenlandske kvinder i pro-
stitution og til integration af dem under andre livsvilkår.  
 

7.4 Handel med kvinder til prostitution 
Menneskehandel er et relativt nyt fænomen i Danmark. Der eksisterer derfor fortsat 
ringe viden om omfanget af problemet. I lighed med det øvrige Europa omfatter han-
del med mennesker til Danmark oftest handel til seksuel udnyttelse eller som billig 
arbejdskraft. Menneskehandel til seksuel udnyttelse har hidtil udgjort 70 % - 75 % af 
menneskehandlen til Europa, men afløses nu i stigende grad af handel med menne-
sker til billig arbejdskraft.102  
 
Streng immigrationslovgivning og stor efterspørgsel efter billig arbejdskraft og sek-
suelle ydelser faciliterer erfaringsmæssigt kriminel organisering af handel med men-
nesker. Der er tale om stor risikovillighed fra migranter i forhold til at nå drømmen 
om et bedre liv, og jo stærkere barrierer, der er mellem på den ene side villig og bil-
lig arbejdskraft, herunder også til sexindustrien, og på den anden side efterspørgslen 
efter sådan arbejdskraft, jo større marked er der for kriminel organiseret kontakt103. 
 
Menneskehandel er en grov menneskerettighedskrænkelse, som kræver en helheds-
orienteret, koordineret indsats fra myndighedernes side. I praksis kan det imidlertid 
være vanskeligt for involverede aktører at identificere personer udsat for menneske-
handel, herunder kvinder handlet til prostitution, som udsatte for menneskerettig-

                                                 
102 Jf. Robert Plant ILO, oplæg på EU-kommissionens møde i ekspertgruppen om handel med menne-
sker, maj 2004. 
103 Ibid, 2004. 
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hedskrænkelser og dermed at sikre den fornødne beskyttelse af dem og retsforfølg-
ning af bagmændene. Ikke mindst peger erfaringer fra eksempelvis Italien, Belgien 
og Holland på, at politiet, hvis indsats er central for at identificere personer udsat for 
menneskehandel, ofte savner retningslinier for dette, og at der hersker uvidenhed og i 
visse tilfælde fordomsfuldhed over for kvinder udsat for menneskehandel. Derfor 
bliver de ofte udelukkende anset som illegale immigranter og prostituerede og ikke 
som ofre for menneskerettighedskrænkelser, som staten har en forpligtelse overfor.104   
 
Såvel det internationale retsgrundlag, straffelovens bestemmelse (Strfl. § 262 a) som 
det politiske grundlag og planen for den danske indsats til bekæmpelse af kvinde-
handel er beskrevet i regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med kvin-
der (2002), som gennemføres i Ligestillingsministeriets regi. Som følge af de hand-
lede kvinders særdeles korte refleksionsperiode i Danmark (15 dage) og manglende 
opholdsgrundlag, finder PRO-Temaet ikke grundlag for en nærmere beskrivelse af 
behovet for indsats over for menneskehandel, bl.a. til prostitution i denne sammen-
hæng.105 En social og sundhedsmæssig indsats for kvinder, handlet til prostitution, 
foregår som følge af den korte refleksionsperiode overvejende inden for rammerne af 
aktiviteterne i regeringens handlingsplan. Der redegøres derfor kun kortfattet for den 
foreløbigt indhøstede viden (organisatorisk og praktisk) og erfaringer fra gennemfø-
relsen af handlingsplanen og fremsættes nogle foreløbige anbefalinger på grundlag 
heraf og af viden og erfaringer fra andre europæiske lande, hvor en indsats mod 
menneskehandel har været gjort over en længere periode. 
 

7.5 Hvem er de handlede kvinder? 
I Europa er der generelt sket en stærk stigning af udenlandske kvinder i prostitution 
og i lande som Tyskland, Italien, Belgien og Holland ses samme tendens som i Dan-
mark. De fleste af kvinderne kommer efter den foreliggende viden på eget initiativ, 
men det vides ikke hvor mange kvinder, der er udsat for menneskehandel til prostitu-
tion i Danmark. Der er dog utvivlsomt et (ukendt) mørketal i forhold til kendte til-
fælde. I perioden november 2003 til juni 2004 har i alt 15 kvinder modtaget beskyttet 
ophold på et sikkert sted i forbindelse med menneskehandel. Kvinderne kom fra Ni-
geria, Thailand, Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet og Slovakiet. I samme periode blev 
65 kvinder udvist pga. prostitution uden at have haft adgang til en samtale med ”Re-
den-Stop Kvindehandel” eller tilbud om ophold på et sikkert sted.  
 
De handlede kvinder er generelt unge, typisk mellem 18 – 30 år, med en overvægt af 
kvinder mellem 20 - 25 år. I tre tilfælde har der været tale om mindreårige piger, som 
var ofre for menneskehandel. Red Barnet har rapporteret tre tilfælde af handel med 
børn til prostitution i Danmark, og den Sociale Døgnvagt har haft en sag, hvor der 
var mistanke om at en 15-årig rumænsk pige blev udnyttet.   
 

                                                 
104 Kilde: Side 12 og 317: Commission of the European Communities DG Justice & Home Affairs, 
Hippokrates, JAI/2001/HIP/023 ”Research based on case studies of victims of trafficking in human 
beings in 3 EU Memberstates, i.e. Belgium, Italy and the Netherlands”. Derudover er centrale kilder 
samtaler med embedsmænd under gennemførte studieture fra ovennævnte lande. 
105 EU-kommissionen (DG 1, Justice og Home Affairs) nedsatte i 2003 en ekspertgruppe om Handel 
med mennesker til at udarbejde en helhedsorienteret handlingsplan på grundlag af den såkaldte Brus-
sels-deklaration fra 2002. Ekspertgruppen, hvori PRO-Temaet er repræsenteret, afleverer sit bidrag til 
Kommissionen ultimo 2004. 
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Kvinderne er i prostitution på gaden, på massageklinikker og i escort. På gaden be-
finder sig især kvinder fra østeuropæiske lande (Tjekkiet, Bulgarien, Rumænien og 
Ungarn (navnlig romaer)). Der er ikke synlige tegn på, at de har misbrugsproblemer. 
Der synes endvidere at være en mindre tilgang af unge afrikanske kvinder, hvoraf 
hovedparten formodes at komme fra Nigeria. På nogle massageklinikker på og om-
kring Vesterbro i Købehavn tyder observationerne på, at en del af kvinderne er uden-
landske. Ca. en tredjedel skønnedes at være thailandske eller asiatiske. De resterende 
kommer fra Østeuropa, Sydamerika og afrikanske lande, jf. også PRO-Vejles obser-
vationer. Mobiliteten blandt kvinderne er høj, og de rejser mellem forskellige byer i 
Europa, bl.a. i Tyskland, Norge og England. Kvinderne veksler også mellem forskel-
lige klinikker i Danmark, og der er således en relativ høj grad af udskiftning. 
 
Nogle af de udenlandske kvinder i prostitution har været udsat for menneskehandel 
og er blevet bragt til Danmark af bag- eller mellemmænd ved brug af falske løfte, 
tvang eller vold med henblik på at blive udnyttet i prostitution.106 De har ofte ingen 
kontrol over deres liv eller betingelserne for hvor mange kunder og hvilke seksuelle 
ydelser, de vil sælge. De er derfor særligt udsatte for seksuelt overførte sygdomme, 
herunder HIV/AIDS, uønskede graviditeter samt fysiske og psykiske traumer bl.a. fra 
vold, som nogle af kvinderne har været udsat for undervejs.  
 

7.6 Gennemførelsen af regeringens handlingsplan 
Den overordnede koordinering af den danske indsats til bekæmpelse af handel med 
kvinder er sket via en tværministeriel arbejdsgruppe. Samarbejde mellem politi, im-
migrations- og sociale myndigheder, NGOer samt internationale organisationer er 
imidlertid væsentligt for at en helhedsorienteret indsats kan gennemføres.  
 
Den samlede indsats kan siges at bygge på tre hovedelementer, som komplementerer 
hinanden:       
1) Opbygning af institutionelle rammer og procedurer for et koordineret samarbejde 
mellem det offentlige og private organisationer og mellem danske og udenlandske 
aktører.  
2) Opbygning af faglige kompetencer for at støtte og beskytte ofrene og for at fore-
bygge menneskehandel. 
3) Systematisk vidensindsamling om implementeringsforløb og løbende opdatering 
af viden om menneskehandelens etiske, sociale og retslige aspekter. 
 
Politiet er ofte den første myndighedskontakt med kvinder handlet til prostitution. 
Derfor er den politimæssige indsats på det operationelle niveau særlig vigtig, fordi 
det i praksis oftest er politimyndigheden, der sidder med vurderingen af, hvorvidt en 
kvinde kan betragtes som handlet og derved skal modtage tilbud om beskyttet op-
hold. Alle de 15 kvinder (juni 2004), som Reden Stop Kvindehandel (RSK) har været 
i kontakt med var visiteret via politiet - i ét tilfælde var der sket henvisning til Røde 
Kors, som senere kontaktede RSK. 
 
Tyngdepunktet i regeringens handlingsplan er en indsats for at beskytte, støtte og 
rådgive kvinder, som er udsat for menneskehandel for at styrke deres mulighed for 

                                                 
106 Jf. Københavns Byrets (24. afd.) dom af 6. september 2004, hvor 5 mænd blev dømt i den første 
sag om menneskehandel. 
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en sikker hjemvenden og re-integrering i hjemlandet. Der er tale om akut støtte (so-
cial, medicinsk og psykologisk), planlægning af hjemsendelse via kontakter til NGO-
er og myndigheder i hjemlandet, og at kvinden får mulighed for at afgive oplysninger 
til fremme af efterforskning og retsforfølgelse af bagmænd inden for rammerne af 
den 15 dages refleksionsperiode, som gives iflg. udlændingeloven.107 Ligeledes er 
forebyggelse af at kvinder bliver udsat for menneskehandel et centralt element i ind-
satsen. Politiets efterforskning og retsforfølgning er ikke integreret i handlingsplanen 
og en overordnet koordination af forebyggende, beskyttende og retsforfølgende ind-
satser er hidtil kun foregået uformelt. 
 
Tre projektparter er ansvarlige for den praktiske gennemførelse af de konkrete initia-
tiver og aktiviteter i handlingsplanen i perioden fra november 2003 - november 2006: 
 
Reden Stop Kvindehandel (RSK) forestår det opsøgende sociale og sundhedsfrem-
mende arbejde blandt udenlandske kvinder i prostitution med henblik på at nå hand-
lede kvinder. Institutionen varetager også beskyttelse af og støtte til kvinder udsat for 
menneskehandel i den periode, de opholder sig på et sikret og beskyttet sted, mens 
PRO-Temaet bistår med udvikling af redskaber og metoder for den sociale indsats. 
RSK samarbejder på det operative plan med politi, social- og sundhedsmyndigheder 
og andre relevante aktører og skaber kontakt til NGOer i hjemlandene i forbindelse 
med kvindernes hjemsendelse. 
 
PRO-Vejles indsats er koncentreret om opsøgende arbejde blandt udenlandske kvin-
der på massageklinikker i Vejle Amt og udvikling af metoder og redskaber i det op-
søgende arbejde.  
 
PRO-Temaets opgaver er koncentreret om dataindsamling, dokumentation og rappor-
tering med særlig fokus på etableringen af samarbejds- og koordineringsmekanismer 
blandt involverede aktører samt beskrivelse og udvikling af metoder i det praktiske 
sociale arbejde. Endvidere forestår netværksdannelse blandt GOer, NGOer og myn-
digheder med henblik på fælles erfaringsopsamling.  
 
PRO-Temaet har i nært samarbejde med RSK og PRO-Vejle udviklet informations-
materiale til udenlandske kvinder i prostitution, herunder ofre for menneskehandel, 
om deres rettigheder og muligheder for social, sundhedsmæssig og anden støtte samt 
information til relevante aktører, som er involveret i feltet108. På grundlag af monito-
rering af internationale erfaringer udvikles ”best practice”-modeller og anbefalinger 
til justeringer og forankring af aktiviteterne. Endelig forestår PRO-Temaet opbyg-
ning af samarbejdsrelationer med ambassader fra lande, hvorfra der foregår handel 
med kvinder.   
 

                                                 
107 De 15 dage er den korteste refleksionsperiode i EU-lande. Et EU-direktiv om opholdstilladelse til 
tredjelandes borgere, som bl.a. er ofre for menneskehandel, giver midlertidig opholdstilladelse i tre 
måneder for at fremme deres samarbejde med myndighederne. Direktivet er dog omfattet af de danske 
forbehold på retsområdet. 
108 PRO-Temaet deltager endvidere i et europæiske EU-finansieret projekt, FEMMIGRATION, som 
gør dybtgående information om udenlandske prostitueredes retsstilling i en række EU lande tilgænge-
lig på internet: www.FEMMIGRATION.org 
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7.7 Anbefalinger 

Migrantprostituerede 
• Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte anbefaler, i forlængelse af 

anbefalingerne i kap. 2, systematisk monitorering af udviklingen og ændrin-
gerne i de udenlandske prostitutionsmiljøer for at øge indsigten i kvindernes 
vilkår og muliggøre en målrettet indsats for dem. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at en opsøgende forebyggende og skaderedu-

cerende indsats rettet mod danske kvinder i prostitution udstrækkes til også at 
omfatte udenlandske kvinder i prostitution, som har opholdstilladelse, med 
henblik på, at der derved kan ske en brobygning til socialforvaltningen.   

 
• Det anbefales, at en opsøgende forebyggende og skadereducerende indsats 

blandt udenlandske prostituerede gøres landsdækkende inden for de i kap. 4 
nævnte rammer, idet en stor del, måske størstedelen, af udenlandske prostitu-
erede befinder sig uden for Københavnsområdet.  

 
• Det anbefales, at der i forbindelse med opkvalificering af kommunernes per-

sonale i de sociale og sundhedsmæssige systemer bliver sat fokus på handle-
forpligtelser og -muligheder i forhold til disse særligt sårbare målgrupper, 
samt at sagsbehandlere og andre socialarbejdere kan søge konsulentbistand 
hos en instans med særlig ekspertise på området. 

 
• Det anbefales, at muligheder og betingelser for etablering af et to-årigt for-

søgsprojekt om migrationsrådgivning i Thailand i samarbejde mellem PRO-
Sentret i Norge, VFC Socialt Udsatte og de respektive udenrigsministerier/ 
ambassader undersøges, og at der tilvejebringes et økonomisk grundlag for et 
sådant projekt i samarbejde mellem de respektive ministerier. Det anbefales 
ligeledes, at der udarbejdes skriftligt informationsmateriale om retslige, so-
ciale og kulturelle vilkår for kvindelige migranter i de to lande til brug i lande 
med lignende migrationsforekomst. 

Foreløbige anbefalinger om handel med kvinder 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler derfor, at Uden-

rigsministeriet i sin politik og sine strategier fokuserer på kerneårsager til og 
forebyggelse af menneskehandel, især med kvinder, nemlig fattigdomsbe-
kæmpelse og ligestillingsproblematikker i afsenderlandene, og at der inkorpo-
reres konkrete elementer for at forebygge handel med kvinder i relevante lan-
deprogrammer, samt at sådanne tiltag sikres gennemført i den konkrete ud-
møntning af Danidas nye strategi på køns- og ligestillingsområdet. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. 

handel med kvinder vurderer, hvorledes et samarbejde mellem de relevante 
ministerier og myndigheder kan institutionaliseres og koordineres, baseret på 
en løbende kommunikation mellem nøgleaktører, med henblik på at styrke 
indsatsen. Det anbefales, at arbejdsgruppens arbejde tager udgangspunkt i re-
kommendationerne i EU-kommissionens ekspertgruppes handlingsplan på 
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grundlag af den såkaldte ”Brusselsdeklarartion”, som forventes at foreligge 
ultimo 2004. 

 
• VFC Socialt Udsatte ser, skønt politiet har udvist stor opmærksomhed og for-

ståelse over for menneskehandel med kvinder til prostitution, dog fortsat et 
behov for en kvalificeret træning i politiet på såvel strategisk som operatio-
nelt niveau. Det anbefales derfor, at der gennemføres en træningsindsats for 
politiet i alle politikredse om det internationale og nationale retsgrundlag for 
menneskehandel, om ofrenes retsstilling som ofre for en forbrydelse og som 
potentielle vidner og deres beskyttelsesbehov, om indikatorer på, at en person 
er udsat for menneskehandel og om politiets funktion og samarbejde med 
NGOer.  

 
• Det anbefales, at der etableres formelle samarbejdsprocedurer, f.eks. automa-

tisk underretning til Reden Stop Kvindehandel, hvor der kan være tale om po-
tentielle ofre samt findes en klar rollefordeling mellem nøgleaktører. Idet så-
danne procedurer for samarbejdet mellem politiet, RSK og Udlændingestyrel-
sen kan medvirke til, at man undgår for tidlig hjemsendelse af personer udsat 
for menneskehandel og den dermed forbundne risiko. 

 
• VFC Socialt Udsatte finder, at der er grund til at genoverveje den eksisteren-

de refleksionsperiode på 15 dage i henhold til udlændingeloven og vil anbefa-
le, at refleksionsperioden forlænges til minimum tre måneder. Al ekspertise 
og alle erfaringer fra andre europæiske lande tilsiger, at 15 dage langt fra er 
tilstrækkelig til at opbygge en tillid hos en kvinde udsat for menneskehandel 
og styrke hendes tro på retssystemet, så hun er villig til at medvirke med op-
lysninger, som kan lette retsforfølgelsen af kriminelle bagmænd. Ligeledes er 
15 dage  meget kort tid til at forberede hjemsendelse, og den hurtige hjem-
venden øger markant risikoen for, at kvinden bliver handlet på ny. PRO-
Temaet er naturligvis opmærksom på, at en sådan beslutning vil være en poli-
tisk beslutning. 
 

• Det anbefales, at der oprettes en uafhængig national rapportør om menneske-
handel i overensstemmelse med anbefalingerne i EU's Haag Deklaration og 
på baggrund af erfaringerne med den hollandske rapportør. 
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8. Prostitutionskunder 
Kunden udgør den ene halvdel af og en forudsætning for en prostitutionsrelation. 
Prostitutionskunder har imidlertid i høj grad været usynlige, bl.a. i medierne, jf. kap 
9, og der er lavet langt færre undersøgelser om prostitutionskunder end om prostitue-
rede. En væsentlig årsag hertil kan være, at kunden ikke opfattes som et socialt pro-
blem, og at befolkningen generelt ikke synes, at han udgør en modpol til den almin-
delige mand, således som den prostituerede ofte opfattes som en modpol til samfun-
dets ”ærbare” kvinder (Järvinen, 1990). Igennem de sidste ti år er antallet af under-
søgelser om prostitutionskunder dog øget. De fleste af dem er kvalitative og fokuse-
rer på de bagvedliggende psykiske og sociale faktorer, som kan have indflydelse på, 
at nogle mænd køber sex af prostituerede.  
 
I nordisk forskningslitteratur om prostitution har udgangspunktet i mange tilfælde 
været at fokusere på magtrelationerne mellem den prostituerede kvinde og hendes 
kunder (Høigård & Finstad, 1986). Prostitutionskunden har været identificeret med 
samfundets (maskuline) magtstrukturer og er blevet betragtet som et symbol på 
mænds magt over kvinder. Senere undersøgelser har ændret fokus på prostitutions-
kunder og gør op med billedet af dem som krænkere og de prostituerede som ofre 
(Lyngbye, 2000; Sandell et al., 1996). Kunders køb af seksuelle ydelser beskrives i 
de nyere undersøgelser blandt andet som en følge af livskriser og mangel på omsorg. 
I den nye forståelse af prostitutionskunders adfærd kan en form for ligestilling mel-
lem prostituerede og kunderne tydes, idet begge parter vurderes at have behov for 
tilbud om rådgivning, terapi og samtaler med professionelle behandlere.  
 

8.1 Antallet af prostitutionskunder 
Undersøgelser af hvor stor en procentdel af den mandlige befolkning i forskellige 
lande, der har købt seksuelle ydelser, er oftest forbundet med stor metodisk usikker-
hed. Prostitution, herunder kundens rolle, betragtes stadig som et normbrud, og man-
ge mænd med kundeerfaring må formodes ikke at ville svare ærligt på spørgsmål om 
sådanne erfaringer. Samtidig opfatter nogle mænd, som har købt seksuelle ydelser, 
ikke nødvendigvis sig selv som ”kunder.” Blandt andet undersøgelser om sexturisme 
(Bang Nielsen, 2002) indikerer, at mænd, som har købt seksuelle ydelser i udlandet, 
kan have en opfattelse af, at de ikke ”købte” en prostitueret, men fandt en ”kæreste”.  
 
En dansk helbredsundersøgelse fra 1987 (Schmidt et al., 1989) viste, at 14 %109 af de 
mænd, som deltog i undersøgelsen, havde købt seksuelle ydelser mindst én gang i 
deres liv. Blandt mænd i aldersgruppen 51-55 år havde 28 % kundeerfaring. Af kun-
derne havde halvdelen (51 %) købt seksuelle ydelser i udlandet, 17 % havde både 
erfaringer fra Danmark og udlandet, mens 28 % kun havde erfaringer fra Danmark. I 
en anden dansk undersøgelse med fokus på prostitutionskunder (Melbye & Biggar, 
1992) oplyste 13,1 % af 1.466 mænd, at de havde været prostitutionskunde mindst en 
gang i deres liv. Blandt de 40-44-årige mænd havde 17 % købt seksuelle ydelser af 
en prostitueret. 
   
Næsten 14 % af mændene i en svensk undersøgelse havde på et tidspunkt i deres liv 
betalt for at være seksuelt sammen med en anden person. En mindre gruppe havde 

                                                 
109 N = 165 svarpersoner.  
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haft mere end 20 prostitutionskontakter. De fleste havde købt seksuelle ydelser på 
udenlandsrejser (Lewin, 1998). I Norge var antallet af mænd med prostitutionskun-
deerfaringer 13 % (Prieur & Taksdal, 1989). Dermed adskiller danske mænd sig ikke 
væsentligt fra andre skandinaviske mænd.  
 
Sammenlignes de skandinaviske tal med undersøgelser fra Sydeuropa, er skandinavi-
ske mænds erfaringer som prostitutionskunder langt mindre. Af internationale kun-
deundersøgelser fremgår, at cirka 40 % af mændene i Spanien, 16 % i USA110, 14,3 
% i Holland og cirka 7 % i Storbritannien har betalt for seksuelle ydelser hos en pro-
stitueret. De store udsving i tallene kan ifølge Månsson (1998) være en indikation på, 
at prostitution, herunder også prostitutionskundens adfærd, er kulturbunden. Dermed 
er prostitution en social og kulturel konstruktion, som udfolder sig forskelligt fra 
samfund til samfund, og hvis udfoldelsesformer ændrer sig i takt med, at kønsroller-
ne og de samfundsmæssige strukturer ændrer sig (Järvinen, 1990).  
 

8.2 Hvem er prostitutionskunderne? 
Prostitutionskunder udgør et bredt udsnit af den mandlige befolkning (Prieur & Taks-
dal, 1989; Bechmann Jensen et al., 1990; Månsson, 1998). De er lige så ofte gifte 
som ugifte, de kommer fra alle aldersgrupper, om end mænd i 25-40-års alderen do-
minerer, de kommer fra alle sociale lag, og de er typisk hverken psykisk eller fysisk 
handicappede111. De fleste mænd, som har købt seksuelle ydelser, har kun gjort det 
nogle få gange, mens en lille gruppe af mænd er prostitutionskunder regelmæssigt 
(Taksdal & Prieur, 1989).  
 
Sandell et al. (1996) grupperede prostitutionskunder på grundlag af interviews med 
40 kunder, som havde opsøgt gadeprostituerede i Göteborg.112 Ligeledes har Måns-
son (1998) grupperet kunderne. Den første gruppe bestod af mænd, som levede i me-
re eller mindre regelmæssige forhold til kvinder. De søgte samtidig noget anderledes 
og ”købte, hvad de ville have”. Gruppen lignede de mænd, Sandell et al. (1996) kald-
te superforbrugere, som havde et stort sexbehov og købte seksuelle ydelser, selv om 
de havde en kæreste eller kone. En anden gruppe var dem, der supplerede. De havde 
ofte en kone eller kæreste, men var prostitutionskunder, fordi deres sexliv med part-
neren enten var gået i stå eller ikke opfyldte alle deres behov. Ved at gå til en prosti-
tueret, undgik de forhold til elskerinder, som de fandt kunne risikere at ødelægge 
deres ægteskab/parforhold. Cirka hver tiende prostitutionskunde begrundede ekspli-
cit deres besøg hos prostituerede med deres seksuelle behov. Snarere end selve den 
seksuelle akt havde købet af seksuelle ydelser stor betydning i kundens fantasi. Kø-
bet kan for kunden indtage en symbolsk repræsentation af eller et bevis på mandens 
maskulinitet (Månsson 2001). 
 

                                                 
110 Monto, Martin (2000): ”Why men seek out Prostitutes” i Weizeer, Ronald. Red: “Sex for Sale. 
Prostitution, Pornography and the Sex Industry, Routledge London og New York. 
111 At psykisk og fysisk handicappede ikke er overrepræsenterede i gruppen af prostitutionskunder er 
en vigtig pointe, idet netop handicappedes ret til sex af mange fortalere for prostitution bruges som et 
argument for prostitutionens berettigelse i samfundet (Järvinen, 1991/15) 
112 Sandell et al. (1996), som interviewede 40 prostitutionskunder, kom i kontakt med kunderne i et 
område med gadeprostitution. Resultaterne fra undersøgelsen er beskrevet på www.socwork.gu.se/ 
adm/forskning/customers.prostitution.  



 

104 

Den anden gruppe prostitutionskunder levede ikke så ofte i faste forhold og kunne 
beskrives som mænd, der undgik intimitet. De oplevede vanskeligheder med at knyt-
te kontakter til kvinder. Mændenes subjektive oplevelse var, at deres kontaktvanske-
ligheder kunne skyldes generthed, høj alder, fysiske eller psykiske handicaps. I man-
ge tilfælde mente mændene, at deres ”mangler” og besværligheder med at møde 
kvinder legitimerede deres køb af prostituerede. Nogle af mændene kunne beskrives 
som intimitetssøgere, som købte seksuelle ydelser, når de ikke havde en fast partner. 
Andre var afviste mænd, hvis eneste mulighed for at have et seksuelt forhold var at 
gå til en prostitueret. Mændene havde ofte lavt selvværd og vanskeligt ved at skabe 
seksuelle forhold til andre kvinder.113  
 
Prieur & Taksdal (1989) beskrev tre grupper af kunder: Sømænd, som fik deres sek-
suelle og sociale behov opfyldt hos prostituerede, når de var i havn. De opfattede køb 
af sex som en form for belønning efter at have sejlet og arbejdet hårdt i en længere 
periode. Enlige, som for størstedelens vedkommende havde problemer med at etable-
re varige forhold med kvinder. At være prostitutionskunde kunne for dem være en 
flugt fra at skulle leve op til de krav, kvinder generelt stiller. For nogle spillede det 
sociale samvær og oplevelsen af nærvær og intimitet med prostituerede en langt stør-
re rolle end det seksuelle. Gifte mænd - herunder relativt unge mænd, som ikke havde 
været gift særligt længe - som var tilfredse med deres ægteskab, men søgte variation i 
sexlivet, og ældre mænd, som ofte havde været gift i længere tid.  Deres sexliv med 
konen var mere eller mindre ophørt, og for at få deres seksuelle og andre intime be-
hov opfyldt gik de til prostituerede (ibid. p. 139). 

Kunder til mandlige prostituerede 
De mandlige kunder, som blev interviewet af Dahl et al. i 1990, som efterspurgte 
homoseksuel sex var ”næsten alle slags mænd” (ibid. p. 242). De var i alderen 15-68 
år, var homoseksuelle, biseksuelle eller heteroseksuelle.114 Nogle var åbne omkring 
deres seksuelle observans, mens andre ikke var det. Nogle kunder var gifte, andre 
ugifte, og der var stor spredning i kundernes erhverv, uddannelse og indtægtsniveau. 
Det blev vurderet, at de biseksuelle og homoseksuelle, som ikke var åbne om deres 
seksualitet, var de to største kundegrupper i undersøgelsen. Biseksuelle kunder, som 
boede sammen med kvinder, udgjorde cirka halvdelen af mændene. To tredjedele af 
kunderne var mellem 35-50 år. Der tegnede sig således et billede af, at de to større 
grupper blandt kunderne var midaldrende og ældre bøsser samt gifte, biseksuelle 
mænd.  
 
PRO-Centret havde via sin telefonrådgivning kontakt til en del mandlige kunder hos 
prostituerede mænd (PRO-Centrets Årsberetning, 2000). Størstedelen af disse oply-
ste, at de levede i heteroseksuelle forhold. De øvrige var næsten udelukkende homo-
seksuelle mænd fra 30 år og opefter. Mændene havde ofte ikke nogen umiddelbar 
mulighed for at have seksuelle forhold til unge mænd og betalte sig derfor til det. For 
de mænd som levede i heteroseksuelle forhold, men som købte seksuelle ydelser af 
mænd, synes ønsket om uforpligtende og anonym sex at være et fællestræk. For at 
være sikre på anonymitet, og fordi de betragtede sig som heteroseksuelle, opsøgte de 
ikke homoseksuelle kontakter i bøssemiljøer. 
                                                 
113 Samme mønstre kan ses i Sex på kôpet? Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete (RFSU, 
2004). 
114 Dahl et al.’s viden om kunder er blandt andet indhentet gennem 26 telefoninterview samt seks 
personlige interview. Kundegruppen betegnes som ”ikke repræsentativ”.   
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8.3 Motiver bag køb af seksuelle ydelser 
Prostitutionskunders motiver for at købe sex er meget forskellige og influeres af en 
række samfundsmæssige og individuelle faktorer. Ét motiv kan være, at de enten 
ikke kan eller vil acceptere de forandrede kønsroller, som samfundsudviklingen har 
medført (Prieur & Taksdal, 1999). Med køb af seksuelle ydelser forsøger de at fast-
holde gamle forestillinger om mænds dominans over kvinder. Købet af en prostitue-
ret kommer dermed til at fungere som en kompensation, hvor, en ”tabt” orden gen-
skabes for en kort stund. Det moderne samfunds mindre definerede kønsroller gør det 
vanskeligere for en del mænd at takle det ordinære kønsmarked. Prostitutionen kan 
udgøre en arena, hvor kunderne kan realisere det, de mener, er mænds behov, nemlig 
at have sex med kvinder (ibid. p. 146).  Et andet motiv for at købe seksuelle ydelser 
kan være, at nogle kunder har en forestilling om, at køn og sex er et produkt af det 
moderne samfunds masseproducerede illusioner i form af pornografi og reklamer. 
Mændene forsøger med deres sexkøb at vige udenom forpligtende relationer med 
ligestillede kvinder. Prostitutionen betragtes som et redskab til at kunne kontrollere 
verden med penge. For prostitutionskunderne kan køb af sex opleves som et kravløst 
alternativ i en situation, hvor sexlivet i parforholdet ikke fungerer tilfredsstillende 
(Månsson, 1998:17). 

Prostitutionskunders neutraliseringsteknikker 
I en norsk undersøgelse havde mændene en klar opfattelse af, hvordan en god prosti-
tueret bør være. Normen var, at hun skulle være i prostitution af fri vilje, at hun var 
stoffri, og at hun gav rum til en vis gensidighed i mødet med kunden. Omvendt hav-
de mændene også idealer om, hvordan en god kunde var. Han skulle være renlig og 
pæn, han skulle behandle kvinderne med respekt og overholde den aftale, han havde 
indgået med den prostituerede, betale den aftalte pris og ikke være voldelig over for 
hende. Samtidig var det en udbredt norm, at en god kunde ikke købte seksuelle ydel-
ser af stofmisbrugende prostituerede, mindreårige eller prostituerede, som udnyttes af 
alfonser eller bagmænd. (Kippe, 2004). 
 
Kundernes pointering af ”frivilligheden” for den prostituerede kan være en neutrali-
seringsteknik,115, de anvender til at retfærdiggøre deres handlinger (Kippe, 2004). 
Kundernes skelnen mellem gode og dårlige kunder er en anden teknik. De repræsen-
terede selv den gode kunde, opførte sig ordentligt over for den prostituerede, viste 
hende mere respekt og overholdt de aftaler, de havde. De interviewede mente, at an-
dre kunder ikke nødvendigvis opførte sig lige så respektfuldt over for kvinderne. 
Ifølge Kippe var formålet med denne teknik at tilsløre, at kunderne i princippet fore-
tager sig samme handlinger som andre kunder, idet de købte seksuelle ydelser i et 
samfund, hvor prostitution opleves som et overgreb på de prostituerede. 
   
Prostitutionskundernes selvforståelse og indbyrdes kommunikation er påvirket af, at 
de i mange tilfælde oplever sig selv som lige så stemplede som de prostituerede 
(Smette, 2003). Derfor forsøger kunderne i dialogen med hinanden på internettet at 
få sexkøbet til at fremstå som en normal mandlig praksis, blandt andet med henvis-
ning til mænds stærke seksualdrift. Kunderne deler og tager med andre ord udgangs-
punkt i herskende forestillinger i normalkulturen, som afspejler deres forventninger 
til køn og den markedsliberalistiske tankegang, at prostitution er en mulighed og den 
prostituerede en vare, man kan købe (ibid. p. 205). Købet af seksuelle ydelser kan i 
                                                 
115 Se eventuelt Skilbrei (1998) om neutraliseringsmekanismer.  
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lyset heraf i nogle tilfælde betragtes som en modreaktion mod de rammer, som lige-
stillingsdebatten har pålagt mænd og deres seksualitet.  

Spænding 
Spænding er et af de motiver, prostitutionskunder oftest fremhæver som årsag til at 
købe seksuelle ydelser. Spændingen kan forklares med, at den prostituerede ikke for-
bindes med hverdagen, ligesom prostitutionsmiljøet opleves som anderledes og 
spændende i forhold til hverdagslivet (Kippe, 2004). Søgen efter spænding i tilværel-
sen kan veje tungere end selve behovet for sex. Andre kunder forklarede spændingen 
med, at de med prostitutionskøb oplevede, at de gjorde noget ”ulovligt” eller ikke 
samfundsmæssigt accepteret. Rollen som prostitutionskunde er således også stem-
plende, og langt de fleste kunder hemmeligholder deres køb af seksuelle ydelser for 
omverdenen. At gøre noget hemmeligt kan virke pirrende og kan give kunden en 
oplevelse af, at han, når han bevæger sig ind i prostitutionsmiljøet, også bevæger sig 
ind i en skjult eller hemmelig verden. Den bestandige fare for at blive afsløret eller 
opdaget af en bekendt beskrives ofte negativt og psykisk belastende, men kan også 
gøre situationen mere pirrende. En anden form for spænding kan være ”jagten” på 
den prostituerede. I og med at de prostituerede som udgangspunkt er tilgængelige 
ligger spændingen ikke i, om man får sex eller ej, men i højere grad i hvilke kvinder, 
som er tilgængelige, hvordan de ser ud, og hvordan de opfører sig under den seksuel-
le akt. (Prieur & Taksdal, 1989).   

Uforpligtende sex 
Nogle mænd opsøger en prostitueret, fordi det synes mindre kompliceret at skulle 
indvie en prostitueret i sine seksuelle ønsker (Kippe, 2004). Andre vil måske ikke 
udsætte en ”pæn kvinde” for det, de udsætter en prostitueret for (ibid. p. 93). En ræk-
ke undersøgelser viser dog, at prostitutionskunder oftest køber ”almindelig sex” – 
oralsex og/eller samleje (Prieur & Taksdal, 1989; Lyngbye, 2000; Månsson, 2001; 
Smette, 2003; Kippe, 2004). 
 
Betalingen for de seksuelle ydelser kan også betyde, at der ikke er tvivl om relatio-
nens karakter. Nogle kunder forklarer, at de foretrækker at bruge penge på en prosti-
tueret frem for at bruge penge på at finde en kvinde, når de er i byen. Samtidig ved 
de, at når de betaler for sex, har de ingen forpligtelser og kan gå, når den seksuelle 
akt er overstået. Prostitutionskunden skal heller ikke tage hensyn til den prostituere-
des seksuelle behov, men kan udelukkende fokusere på sine egne. Dermed opfattes 
prostitutionsrelationen af manden som en relation, der er baseret på klare aftaler og 
ingen videre forpligtelser.  
 
Nogle mænd i Smettes undersøgelse beskrev prostitutionskøb som ”rekreationssex”, 
hvor de kunne fokusere helt på egne behov og eget velvære. Mænds fantasier om 
prostitution handler ofte om seksuelt avancerede og erfarne kvinder, hvor kunden 
med købet af en prostitueret kan søge at slippe de socialt konstruerede magtpositio-
ner (Månsson, 2001). For mændene kommer sex i prostitutionsrelationen til at udgø-
re en form for ”vare” eller tjeneste, man køber, i lighed med andre tjenester (Smette 
2003). 
 
Tilfredsheden med at købe seksuelle ydelser hænger snævert sammen med, om kun-
den ønsker en seksuel handling eller ej. Gør han det, vil han ofte være mere tilfreds 
med den prostituerede, end hvis han søger en prostitueret for at få dækket behov som 
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nærhed, varme og kontakt med et andet menneske. Tilfredshed med køb af seksuelle 
ydelser er også meget afhængig af den prostituerede, hvor meget tid hun har afsat, og 
hvordan hun i øvrigt servicerer kunden.  
 

8.4 Negative oplevelser ved køb af seksuelle ydelser 
De fleste prostitutionskunder (i norske undersøgelser) beretter om negative oplevel-
ser med at købe seksuelle ydelser. Det kan være moralske skrupler eller praktiske 
hensyn. Nogle bliver afhængige af køb af at købe sex, mens andre fortryder det, når 
de har gjort det. Mange fortæller, at de især fortryder, at de har brugt pengene, mens 
andre skammer sig over deres behov for at købe sig til sex (Kippe, 2004; Smette, 
2003). De moralske skrupler relaterer sig blandt andet til ligestillingsspørgsmål, fordi 
kunden kan opleve prostitution som tvang mod kvinder (Kippe, 2004). Ved at give 
penge til kvinder i prostitution følte mændene sig medansvarlige for at opretholde et 
miljø med stofmisbrug og kriminalitet. De fleste kunder syntes dermed at være be-
vidste om, at prostituerede kan blive udnyttet af bagmænd, og måske i lyset heraf var 
det vigtigt for en del at understrege, at de kun var kunder hos kvinder, som prostitue-
rede sig frivilligt.  
 
Kunder, som var gift eller levede i fast parforhold, oplevede ofte dårlig samvittighed 
over for partneren og sidestillede prostitution med utroskab. Andre betragtede ikke 
prostitution som utroskab, fordi der ikke var følelser involveret i relationen til den 
prostituerede. Men som tidligere nævnt oplevede de fleste kunder, at køb af seksuelle 
ydelser er forbundet med stempling og samfundets fordømmelse. Endelig kan kun-
den opleve køb af seksuelle ydelser som en form for ”økonomisk utroskab”, idet 
pengene hertil ofte er taget fra familiens husholdning. 
 
Angsten for at blive smittet med seksuelt overførbare sygdomme er udpræget blandt 
prostitutionskunder, selv om det er en myte, at prostituerede oftere skulle være smit-
tet med seksuelt overførbare sygdomme end andre. De fleste prostitutionskunder, 
som var i faste parforhold, var især bange for at smitte deres ægtefæller med syg-
domme, som de har pådraget sig hos en prostitueret. Andre var bekymrede for deres 
eget helbred og oplevede det som skamfuldt at skulle søge læge for at blive under-
søgt (Kippe, 2004; Smette, 2003). 

Afhængighed 
Nogle mænd beskrev deres sexlyst som en naturlig maskulin kraft, mænd har (Kippe, 
2004). Mens nogle karakteriserede kraften som en tvingende og en ubetinget negativ 
plage, brugte andre den til at fremstille sig selv som ”rigtige mænd”. Mange forkla-
rede deres køb af seksuelle ydelser med, at de havde stærke seksuelle drifter. Lysten 
til sex er ifølge Kippe en forklaringsmodel, som er let at anvende, fordi stor sexlyst 
ofte falder sammen med de kulturelle forventninger til mænd om at være potente og 
altid have lyst til sex. Men forklaringsmodellen dækker over forskellige motiver - fra 
liderlighed og frygt for at være unormal til behov for at udleve en fetich. En del af 
mændene oplevede deres seksuelle drift som en ustyrlig kraft, de var underlagt. Nog-
le mente, at de ville være tvunget til at voldtage andre kvinder, hvis ikke de havde 
prostituerede, de kunne udleve deres seksuelle behov hos. Andre beskrev, hvordan de 
styret af drifter følte sig nærmest tvunget til at bruge de fleste af deres penge på pro-
stitution. Nogle kunder sammenlignede deres afhængighed af at købe sex med af-
hængighed af cigaretter eller med at lide af en psykisk sygdom. På grund af afhæn-
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gigheden beskrev en del kunder det som en uoverskuelig handling, som de ikke selv 
har kontrol over at slutte med at købe seksuelle ydelser.  
 
I en dansk undersøgelse blev køb af seksuelle ydelser af nogle prostitutionskunder 
oplevet som en negativ spiral, de havde svært ved at slippe ud af (Lyngbye, 2000). 
De oplevede deres situation som så tvangspræget, at de havde søgt hjælp på Rigs-
hospitalets Sexologiske Klinik, mens andre aktuelt eller tidligere havde haft behov 
for psykologisk rådgivning om deres seksualitet og deres livssituation. En række af 
de mænd, Lyngbye interviewede, beskrev, at de som følge af deres afhængighed af 
prostitution var havnet i en situation, hvor de havde brugt langt flere penge på prosti-
tution, end de havde haft råd til, og de havde sat sig i uoverskuelig gæld. 
 
Det er udpræget, at prostitutionskunderne i et eller andet omfang fortryder at have 
købt seksuelle ydelser. Dette kan være en følge af skam eller angst forbundet med 
mødet med den prostituerede. Andre fortryder, at de har brugt penge på sex, mens 
andre igen fortryder en prostitutionsoplevelse, hvor de kunne mærke, at de prostitue-
rede ikke brød sig om situationen. Alligevel køber de fleste seksuelle ydelser igen 
efter en periode. Ud af de 20 mænd, som Kippe (2004) interviewede, beskrev 11 sig 
som tilfredse med at være prostitutionskunder, én var utilfreds, mens otte svarede, at 
prostitutionsoplevelserne varierede mellem tilfredsstillende og utilfredsstillende. 
 

8.5 Sociale tilbud til prostitutionskunder 
I Sverige og Norge er der gjort erfaringer med sociale tilbud til prostitutionskunder, 
som kan inddrages i de aktuelle danske overvejelser om rådgivning for prostitutions-
kunder.116 Den generelle målsætning med tilbuddene har været, at efterspørgslen 
efter seksuelle ydelser skulle reduceres, hvilket også antages at have en effekt på 
udbuddet af prostituerede (Smette, 2003).  
 
Det er en selvstændig pointe i Lyngbyes undersøgelse (2000), at hvis de kunder, han 
havde kontakt med, havde haft mulighed for at opsøge en ”kunderådgivning”, kunne 
de muligvis være kommet ud af deres forbrug af prostituerede og have fået et gene-
relt bedre liv. Ifølge Lyngbye kan en rådgivning til prostitutionskunder: ”… kataly-
sere livsforandring i positiv retning” (ibid. p. 164). Lyngbye argumenter for, at der 
findes ressourcer til en rådgivning for prostitutionskunder, der har problemer, idet 
han mener, at en sådan rådgivning kan påvirke mænds lyst til og behov for at opsøge 
prostituerede. 

KAST-projektet 
KAST-projektet117 fra Göteborg i Sverige er det mest omfattende kundeprojekt med 
et psykosocialt sigte, som henvender sig til prostitutionskunder og til potentielle 
kunder, uafhængigt af køn eller seksuel orientering.118 Målsætningen er at give pro-
stitutionskunder redskaber til selvindsigt og hjælp til selvhjælp med henblik på at 
styre følelseslivet og seksualiteten i en anden retning end mod at købe seksuelle 

                                                 
116 Jf. Kristendemokraternes beslutningsforslag (B 55).  Gennemgangen af erfaringer med sociale til-
tag for prostitutionskunder er primært hentet direkte fra Smette (2003) kap. 8. 
117 KAST er forkortelse af ”Köpare av sexuelle tjänster”. 
118 Projektet blev iværksat som projekt i 1997 og blev i januar 2003 permanentgjort. Endvidere findes 
KAST-projekter i Stockholm og Malmø. 
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ydelser eller udleve anden tvangsmæssig seksuel adfærd.119 Den bagvedliggende 
forståelse er, at mænd, som køber sex, bruger prostitution i et forsøg på at håndtere 
seksuelle og relationelle problemer. Dermed forstås handlingen ikke udelukkende 
som et udtryk for en mandlig kønsrolle, men også som en følge af komplekse sociale 
og psykologiske problemer. KAST-projektets syn på prostitutionskunder indebærer, 
at disse betragtes som personer, der har behov for hjælp.  
 
Erfaringer fra KAST-projektet viser, at mænd minimerede deres brug af prostituere-
de eller ophørte helt med at købe seksuelle ydelser, når de havde fået rådgivning. 
Projektet er senere kommet til også at omfatte personer, som lider af andre former for 
”tvangsmæssig seksualitet”120. Prostitutionskundeadfærd beskrives som en cyklus, 
hvor manden er begyndt at tænke meget på sex og ikke formår at holde op igen. Tan-
kerne om sex fører til et stærkt behov for spænding, som resulterer i en seksuel hand-
ling. På kort sigt kan sexoplevelsen føre til en fornemmelse af befrielse eller et 
”kick”, men umiddelbart efter følger en tomhedsfølelse med depressive træk. KAST-
medarbejderne har også set en parallel mellem afhængighed af prostitution og alko-
hol- eller narkotikaafhængighed. De fleste mænd, som modtager behandling i projek-
tet, har selv henvendt sig for at få hjælp, mens andre er blevet tvunget til at erkende 
deres problem efter at være blevet opdaget af andre. Prostitutionskunderne anskues 
som mænd, der har forskellige behandlingsbehov, og en professionel terapeutisk til-
gang anses som nødvendig for en succesfuld behandling.121 Gennem terapi forsøges 
kunderne hjulpet til at finde et mønster i deres adfærd, som kan forklare, hvorfor 
løsningen på et problem bliver køb af seksuelle ydelser. 
 
Fra 1997 til primo 2002 var KAST-projektet i kontakt med 750 personer, hvoraf 80 
havde været i langvarig behandling. Aldersspredningen på de personer, som projektet 
har været i kontakt med, var fra 23 til 72 år, men de fleste var i alderen 30-35 år samt 
50-55 år. Efter det oplyste var 80-85 % af mændene i forbindelse med behandlingen 
ophørt med at købe seksuelle ydelser. Det har næppe været ”almindelige” kunder, 
som har deltaget i behandlingen (Smette, 2003). I evalueringen vurderes, at kunderne 
i speciel grad agerer mod sig selv og deres partner. Dette leder til en sammenligning 
mellem prostituerede og kunder.122 Kunderne er på samme måde som de prostituere-
de ofte sårbare og prægede af afmagt både i forhold til de prostituerede og deres af-
hængighed af at købe seksuelle ydelser; deres adfærd er en følge af traumatiske ople-
velser i deres opvækst, og det er mænd, som udfører destruktive handlinger mod sig 
selv (ibid. p. 198). 

K-Projektet  
K-Projektet i Oslo, som løb i året 1989, blev oprettet med det sigte at tilbyde prosti-
tutionskunder telefonrådgivning.123 Formålet med projektet var gennem samtaler 

                                                 
119 Som udgangspunkt var projektet også finansieret med midler fra HIV-forebyggelse. Det er det ikke 
mere og har ikke forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme som fokusområde.  
120 KAST-projektet startede med opsøgende arbejde på gaden, men er primært kommet i kontakt med 
kunder via telefonrådgivning. Opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøer med henblik på at etablere 
kontakt til prostitutionskunder viste ikke nogen videre effekt (ibid. p. 198). Evalueringen af KAST-
projektet (Hedlund, 2000:8) viste, at projektets primære rekruttering af kunder har været afhængig af, 
at det fik stor medieomtale, hvor telefonnumre fremgik, og at det var muligt for kunderne at kontakte 
projektets medarbejdere umiddelbart i forbindelse med denne omtale.  
121 Behandlingen tager mellem et halvt og to et halvt år.  
122 Jf. også Sex på köpet? Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete, RFSU, 2004. 
123 Projektet forløb over en periode fra januar til december 1989. 
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med kunder eller potentielle kunder at forebygge prostitutionskøb, og metoden var 
inspireret af Prieur & Taksdal (1989), som dokumenterede, at deres samtaler med 
kunder medførte, at disse kom til at reflektere over deres handlinger. I løbet af pro-
jektperioden blev der oprettet 128 journaler.124  Det var håbet gennem samtalerne at 
øge kundernes indsigt i de prostitueredes forhold og misforholdet mellem, hvad kun-
den tror, han køber, og det han får.   
 
Kundernes motiver for at tale med projektmedarbejderne var blandt andet nysgerrig-
hed, ønsket om at formidle deres syn på prostitution eller behovet for at tale med 
nogen om deres erfaringer. Mens nogle havde behov for en ”skriftestol”, hvor de 
kunne fortælle om deres oplevelser, havde andre brug for information om sikker sex.  
87 af mændene ændrede ikke umiddelbart adfærd, 35 mænd viste udvikling i deres 
handlinger, mens samtaler med seks mænd førte til en klar adfærdsændring. Om end 
det kan være vanskeligt at måle ændring i adfærd, konkluderes det, at projektet ud-
fyldte et tomrum, idet mange kunder havde vist behov for at tale med projektets 
medarbejdere (Smette, 2003). Ifølge Stølan (1994)125 er projektet et eksempel på, at 
selv korte og uregelmæssige samtaler med prostitutionskunder kan have indflydelse 
på og justere deres opfattelse af det at købe seksuelle ydelser.  

Oplysningstelefon til mænd 
En rådgivningstelefon for mænd blev oprettet i Oslo i 1997. Projektet løb over et år 
og var et prøveprojekt i Oslo kommunes handlingsplan mod vold, seksualiseret vold 
og prostitution. Formål med rådgivningen var bl.a. at give kunder mulighed for at 
tale med nogen om problematiske temaer knyttet til køb af seksuelle ydelser samt at 
informere om sikker sex. Telefonrådgiverne var frivillige uden terapeutisk uddannel-
se126. Efter ni måneder var der oprettet 137 journaler. De fleste mænd, som havde 
anvendt telefonen var 30-49 år, og behovet for information om seksualitet og seksu-
elt overførbare sygdomme var de vigtigste årsager til kontakt med rådgivningen. 
Nysgerrighed, behovet for at tale med nogen om sit sexliv og problemer som følge af 
dårlig samvittighed var andre årsager til, at mændene kontaktede rådgivningen. De 
fleste prostitutionskunder forklarede deres køb af prostituerede med, at de var alene. 
Desuden gik ønsket om spænding og behov for variation, problemer med at indgå i 
nære relationer med andre mennesker og ønsket om sex med en anden partner igen i 
prostitutionskundernes motiver. Erfaringerne fra projektet viste, at det var tidskræ-
vende at opbygge, ligesom det var en langsommelig opgave at gøre det kendt blandt 
prostitutionskunder (Kippe 2004).   

PRO-Centrets telefonrådgivning 
PRO-Centrets telefonrådgivning, som henvendte sig til kvindelige og mandlige pro-
stituerede og kunder, blev evalueret ved udgangen af 2000. 58 % af henvendelserne 
om rådgivning var fra mænd,127 og kunder udgjorde 13 % af rådgivningssamtalerne. 
At andelen af kunder ikke er højere skal muligvis ses i lyset af, at rådgivningstelefo-
nen ikke direkte henvendte sig til kunder. I evalueringen af rådgivningstelefonen 

                                                 
124 For at komme i kontakt med kunderne foretog man en række initiativer, hvor opsøgende medarbej-
dere blandt andet gik på ud  i gadeprostitutionsmiljøet, kontaktede kunder i deres biler og på gaden og 
uddelte telefonnumre, så de kunne komme i kontakt med dem, når de havde brug for det.  
125 Stølan (1994) evaluerede K-projektet i sit speciale i kriminologi.  
126 Rådgivningstelefonen var åben to aftener om ugen.  
127 Andelen af kvinder udgjorde 37 %, mens 3 % af opkaldene var fra transseksuelle og 2 % ikke op-
gav deres køn. 
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vurderes det, at henvendelserne fra prostitutionskunder er et udtryk for et behov for 
et anonymt rådgivningstilbud, hvor mændene har mulighed for frit at kunne tale om 
prostitutionen. Endvidere vurderes det, at en oplysningskampagne om rådgivning til 
prostitutionskunder med stor sandsynlighed ville have medført flere henvendelser fra 
gruppen.   
 
Siden lukningen af PRO-Centrets telefonrådgivning har der ikke eksisteret rådgiv-
ningstilbud for prostitutionskunder i Danmark. Fordele og ulemper ved henholdsvis 
en bredere rådgivning til mænd om seksuelle spørgsmål og en rådgivning udeluk-
kende rettet til prostitutionskunder bør efter PRO-Temaets opfattelse overvejes i for-
hold til eventuel fremtidig kunderådgivning. Såfremt en sådan rådgivning anses som 
hensigtsmæssig, bør man, på baggrund af de positive erfaringer fra PRO-Centrets 
telefonrådgivning, både af ressourcemæssige grunde og som følge af fænomenets 
karakter, overveje en samlet rådgivning på prostitutionsområdet (herunder også po-
tentielle kunder). PRO-Temaet vurderer, at behov for egentlig terapi vil kunne imø-
dekommes inden for rammerne af eksisterende sexologiske og psykoterapeutiske 
tilbud. 

Dansk kundeundersøgelse 
VFC Socialt Udsatte færdiggør ultimo 2004 en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse 
om prostitutionskunder. Undersøgelsen har til hensigt at belyse motiver bag og om-
stændigheder omkring mænds prostitutionskøb og søger samtidig at besvare spørgs-
mål som alder ved første prostitutionskøb, hyppighed af køb af seksuelle ydelser,128 

om købene er foregået i Danmark eller i udlandet,129 præferencer med hensyn til 
danske eller udenlandske prostituerede, og om motiver for køb af seksuelle ydelser er  
følger af seksuelle ønsker, som kunderne ikke får opfyldt hos andre sexpartere. Den 
kvantitative del af undersøgelsen består af en internetdelundersøgelse,130 som skal 
give svar på en række af de samme spørgsmål, som fremgår ovenfor, besvaret af en 
større gruppe af mænd. Internetundersøgelsen fokuserer både på mænds motiver for 
at købe sex og andre mænds motiver for ikke at gøre det. Ved at fokusere på begge 
gruppers handlemønstre kan nogle af motiverne bag at købe sex muligvis indkredses. 
Kundeundersøgelsen skal på baggrund af kunders og ikke-kunders svar danne grund-
lag for anbefalinger til rådgivnings- og holdningskampagneinitiativer målrettet til 
prostitutionskunder.  

Vurdering af rådgivningstilbud  
En del af de nævnte undersøgelser viser, at flertallet af kunder kun har købt seksuelle 
ydelser nogle få gange, mens færre er regelmæssige prostitutionskunder. Det er selv-
sagt i den sidstnævnte gruppe, flest mænd har et problematisk afhængighedsforhold 
til prostitutionskøb. Erfaringerne fra PRO-Centret (Årsberetning, 2000; Lyngbye, 
2000) samt KAST-projektets succes målt i antal af succesfulde behandlinger kan 

                                                 
128 I Prieur og Taksdals undersøgelse svarer de fleste mænd med kundeerfaring, at de kun har købt sex 
nogle få gange, og at de gør det i sammenhænge, hvor det ikke opleves som normbrud (f.eks. på uden-
landsrejser).  
129 70 % af de svenske sexkøbere havde gjort deres sidste sexkøb i udlandet (Månsson, 1998). 
130 Det vil på et senere tidspunkt være relevant også at undersøge kvinders erfaringer som prostituti-
onskunder. Men i lyset af at vi ikke forventer, at ligeså mange kvinder køber sex som mænd, kan det 
være forbundet med en række problemer at have begge køn repræsenteret i den første undersøgelse.  
Det kan forventes, at det bliver en et projekt i sig selv at opnå 1.000 mandlige respondenter i undersø-
gelsen (jf. fx Prieur og Taksdals (1989) erfaringer).  
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være indikationer på, at der er behov for rådgivningstilbud til prostitutionskunder. 
Nogle af de mænd, Smette interviewede, fortalte, at de efter samtalerne med hende 
var holdt op med at købe seksuelle ydelser og ikke ønskede at gøre det igen. Nogle 
begrundede det med, at samtalerne havde givet dem større indsigt, mens andre ikke 
havde moralske overvejelser, men blot ikke havde lyst til at købe sex længere (ibid. 
p. 202).  
 
Lyngbye pointerer, at det ikke er hensigtsmæssigt at tilbyde rådgivning til prostituti-
onskunder fra en rådgivning, som også henvender sig til prostituerede. Argumentet 
herfor er, at betragtes de prostituerede som ”ofre” og prostitutionskunderne som 
”krænkere”, kan rådgivningen til kunderne ikke være ”neutral” eller have samme 
respekt og forståelse for kunden og hans situation, som den har for den prostituerede. 
Dette er højst sandsynligt tilfældet, hvis en rådgivnings tilgang til prostitution bygger 
på en ”offer-krænker” tilgang. De senere års fokus på prostitutionskundens motiver 
for at købe sex bryder imidlertid med billedet af kunden som krænker og den prosti-
tuerede som entydigt offer. De billeder, der tegnes af såvel kunder som prostituerede 
i nyere undersøgelser, er langt mere nuancerede. (Vanwesenbeeck, 1994; Skilbrei, 
2001; Järvinen, 1990).  
 
KAST-projektet betragtes som nævnt som en succes, idet det gennem tilbud om tera-
pi har opnået at hjælpe prostitutionskunder ud af deres afhængighed af at købe sek-
suelle ydelser. Projektet er dog lille og vurderes ikke at have haft nogen effekt i hen-
seende til at reducere den samlede efterspørgsel på prostituerede i Sverige. Gustafs-
son og Rydstedt antager, at oprettelsen af flere KAST-projekter og rådgivningscentre 
til prostitutionskunder kan få en mærkbar effekt i form af færre prostitutionskunder.  
 
Smette argumenterer for, at prostitutionskundeprojekter også bør kunne bruges til at 
sætte problemstillinger om køb af seksuelle ydelser og mandlig seksualitet på dags-
ordenen, idet sådanne diskussioner kan gøre kundeprojekter kendte blandt potentielle 
brugere. Derudover kan de skabe grundlag for, at flere mænd kommer til at reflektere 
over og måske i visse tilfælde problematisere deres seksuelle handlinger. Herved 
kunne der muligvis skabes et bredere rekrutteringsgrundlag for kunder til kunderåd-
givning og terapi. 
 
En del projekter, der henvender sig til prostituerede, har indsatser mod seksuelt over-
førbare sygdomme som fokus. Smette vurderer, at dette perspektiv også er vigtigt og 
anvendeligt i forhold til prostitutionskunder. Tilbud om rådgivning om seksuelt over-
førbare sygdomme kan være en vej til at få flere prostitutionskunder i tale, heriblandt 
dem, som ikke oplever, at det at være prostitutionskunde i øvrigt giver dem proble-
mer. At tilbud om rådgivning om seksuelt overførbare sygdomme tiltrækker prostitu-
tionskunder, som ellers ikke ville have henvendt sig, er også en erfaring fra KAST-
projektet (Kuosmanen, 1998).  
 
Smette rejser spørgsmålet, om det relativt lave antal prostitutionskunder, som KAST-
projektet var i kontakt med i projektperioden, er et udtryk for, at projektet ikke var 
tilstrækkeligt kendt blandt kunder, eller om disse ikke ønsker hjælp? Hun konklude-
rer, at ikke alle kunder oplever et behov for hjælp, ligesom en del kunder opponerer 
imod sådanne tiltag og imod at blive betragtet som ”ofre” (ibid. p. 201). Skønt en del 
af de kunder, Smette var i kontakt med, afslog at ville tage imod nogen form for til-
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bud, medgav et flertal, at de i en eller anden udstrækning oplevede deres køb af sek-
suelle ydelser som problematisk, og at de ønskede at drøfte det med nogen.  

Internet- og telefonrådgivning 
På baggrund af den foreliggende viden om tilbud om rådgivning til prostitutions-
kunder er der grund til at tro, at et sådant tilbud vil møde et behov. Det er dog sand-
synligt, at et rådgivningstilbud i højere grad vil blive benyttet af kunder, som regel-
mæssigt køber seksuelle ydelser end af ”enkeltgangskunder” eller ”lejlighedskun-
der.” De sidstnævnte vil næppe henvende sig, med mindre de også kan få besvaret 
umiddelbare spørgsmål om eksempelvis seksuelt overførbare sygdomme eller andre 
seksuelle spørgsmål.  
 
Prostituerede og deres kunder anvender som tidligere beskrevet i høj grad internettet 
som grundlag for at etablere kontakt (Haansbæk, 2001). Mens mange prostituerede 
annoncerer og har hjemmesider på internettet, bruger også kunderne mediet til at 
kommunikere og lave aftaler med prostituerede, men også til dialog med andre pro-
stitutionskunder.131  
 
En telefonrådgivning suppleret af en rådgivning på internettet,132 som henvender sig 
til kvindelige og mandlige prostituerede, men som også rummer tilbud til prostituti-
onskunder, kan derfor være relevant at afprøve. Telefon- og internetrådgivning bør 
være forbundet for at kunne opfange også vanskelige psykiske og sociale problemer. 
En mulighed er at etablere en form for interaktiv internetbrevkasse, hvor også prosti-
tutionskunder kan henvende sig med spørgsmål. En internetrådgivning giver ikke 
alene mulighed for at etablere kontakt til kunderne, men også for at skabe et rum for 
og åbenhed til at diskutere og udfordre deres forståelse af prostitution og medvirken 
heri. Samtidig vil kunderne i en internetrådgivning kunne bevare deres anonymitet 
og få mulighed for at stille de spørgsmål, de har behov for uden at skulle bekymre sig 
om rådgiverens forforståelser, hvilket utvivlsomt vil være afgørende for mange – 
eller de fleste – lejlighedskunder. En rådgivning skal for at nå formålene have pro-
fessionelle rådgivere og bør være i stand til at formidle nødvendig og relevant kon-
takt til social- og sundhedsvæsenet og til relevante behandlere, hvis kunden har be-
hov for og ønsker dette.   
 

8.6 Anbefalinger 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der på grund-

lag af en behovsundersøgelse og -analyse udarbejdes en model til en rådgiv-
ning, som kan imødekomme prostitutionskunders behov for rådgivning og te-
rapeutisk behandling, og at der på grundlag heraf på forsøgsbasis etableres en 
anonym rådgivning og behandlingstilbud for disse (og eventuelt andre mål-
grupper), samt at forsøgsprojektet dokumenteres og evalueres efter forsøgspe-
rioden. 

 

                                                 
131 Eksempelvis www.venuslogen.dk er en internetportal, hvor prostituerede og kunder anonymt kan 
kommunikere med hinanden. 
132 Internetbaseret rådgivning er forsøgt i eksempelvis Schweiz (www.drgay.ch eller www.gay.com). 
Websiderne henvender sig ikke specifikt til prostitutionskunder, men giver homo- og biseksuelle 
mænd mulighed for interaktivt at søge oplysninger om eksempelvis seksuelt relaterede spørgsmål. 
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• Det anbefales, at seksualrådgivninger for unge kvalificeres til at rådgive unge 
mænd om spørgsmål om køb af seksuelle ydelser og overvejelser herom. 
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9. Forebyggende indsatser mod prostitution 
Efter regeringens handlingsprogram ”Det fælles ansvar” og Videns- og Formidlings-
center for Socialt Udsattes strategi skal PRO-Temaets arbejde medvirke til at fore-
bygge og begrænse udbredelsen af prostitution som socialt problem. Dette sker på 
grundlag en helhedsforståelse af problemet. Gennem sit videns- og formidlingsarbej-
de og samarbejde med medierne bidrager PRO-Temaet til at opbygge en vidensbase-
ret forståelse og nedbryde myter, hvilket er en forudsætning for at forebygge udbre-
delsen af prostitution. Der er imidlertid behov for en række forebyggende indsatser, 
som bør foretages for såvel på længere sigt at begrænse udviklingen, som for konkret 
at forebygge, at unge går ind i en tilværelse som prostituerede. 
 
Forebyggende indsatser mod udbredelsen af prostitution kan være af både primær, 
sekundær og tertiær karakter. Primær forebyggelse kan f.eks. sigte mod at nedbryde 
myter om prostitution og at begrænse efterspørgslen af seksuelle ydelser ved hjælp af 
oplysning til befolkningen om prostitutionens skadevirkninger. Undervisning om 
værdier og normer, om lighed, ligeværd og gensidig respekt mellem kønnene i sek-
sual- og ligestillingsundervisning for børn og unge er også et væsentligt forebyggen-
de element. Sekundær forebyggelse kan være sociale indsatser, som retter sig mod 
unge i konkret risiko for at gå ind i betalt seksuel udnyttelse, som beskrevet i kap. 6. 
Ligeledes kan der såvel i offentlige myndigheders og institutioners som private virk-
somheders personalepolitik være regler om, at det er uforeneligt med disses værdi-
grundlag og kodekser for personaleadfærd at købe seksuelle ydelser i forbindelse 
med arbejdsmæssige sammenhænge. Hjælp og støtte til prostituerede, som ønsker at 
komme ud af prostitution, og rådgivning og terapi for mænd, som ønsker at holde op 
med at købe seksuelle ydelser, er eksempler på tertiær forebyggelse. 
  
Da primære forebyggende indsatser for at hindre udbredelsen af prostitution ikke blot 
formidler viden, men også værdier, normer og holdninger, vil sådanne indsatser 
utvivlsomt af nogle blive anset som kontroversielle som følge af de polariserede 
holdninger i befolkningen. En effektiv langsigtet indsats for at begrænse prostitution 
kan dog ikke gøres gennem tertiær forebyggende skridt alene. Såvel oplysnings- som 
holdningspåvirkende aktiviteter vil være nødvendige.  
 

9.1 Mediernes rolle i holdningsdannelsen om prostitution 
Mediernes behandling af samfundsmæssige fænomener er med til at præge både be-
slutningstageres og befolkningens forståelse af dette. Medierne kan udbrede og ce-
mentere bestemte opfattelser og myter, men kan også bidrage til at nuancere og ænd-
re billeder af samfundsmæssige problemer afhængigt af hvilke tilgange, de vælger. 
PRO-Temaet har for at danne sig et billede af mediernes indflydelse på forståelsen af 
og den stærke meningsdannelse om prostitution undersøgt og analyseret fire dagbla-
des dækning af prostitutionsområdet i perioden 1997 til og med 2002 på grundlag af 
samtlige artikler i perioden (Sørensen, 2004). Formålene med undersøgelsen har væ-
ret at afdække, hvordan medierne har ageret i lyset af den politiske opmærksomhed 
og den offentlige debat om prostitution, der i de seneste år har været om handel med 
kvinder, samt at afdække om PRO-Centrets videns- og formidlingsindsats i perioden 
er afspejlet i mediernes behandling af prostitutionsområdet.  
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De fire dagblade i undersøgelsen er Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Kristeligt Dag-
blad og Politiken. Disse dagblade er valgt, fordi de alle er landsdækkende, henvender 
sig til forskellige målgrupper af læsere og repræsenterer forskellige holdninger og 
tilgange til prostitutionsområdet. De fire dagblade dækker et bredt udsnit af dag-
bladsudbuddet og når sammenlagt et bredt udsnit af den danske befolkning. Endvide-
re er der tale om tre dagblade, som primært er abonnementsbaserede og ét, som pri-
mært baserer sig på løssalg.   
 
Den systematiske artikelregistrering viser, at der samlet set har været en stigende 
interesse for at dække emnet prostitution i de fire dagblade. I alt blev der i løbet af de 
6 år bragt 1.945 artikler af varierende størrelser om prostitution (Sørensen, 2004). 133 
I 1997 blev der bragt i alt 216 artikler, mens der i 2002 blev bragt 351 artikler. Flest 
artikler om emner relateret til prostitution blev bragt i 2001, hvor der var i alt 522.  
 
Overordnet kan artiklerne opdeles i 19 forskellige temaer, hvoraf 5 omfangsmæssigt 
er dominerende: 134 

a. Vold, drab og røveri 
b. Lovgivning (politiindsats, retssager, ulovligt ophold, bagmænd, mafia) 
c. Massageklinikker (bordel, massagepiger, stripbarer) 
d. Handel med kvinder 
e. Børneprostitution 
 

De øvrige temaer er: 
f. Økonomi 
g. Kunder 
h. Overgreb på børn 
i. Organisationer (PRO-Centret, Reden osv.) 
j. Handicappedes ret til sex 
k. Narkoprostitution/gadeprostitution 
l. Sundhed (HIV/AIDS) 
m. Udenlandske prostituerede (Østeuropa, Thailand, Filippinerne, o.l.) 
n. Prostitueredes livshistorie og miljøbeskrivelser 
o. Sexturisme 
p. ”Den lykkelige luder” – kulturhistorie 
q. Prostitution i udlandet 
r. Danske udsendte (soldater, statsansatte) 
s. Mandlige prostituerede 

 
Skønt alle temaerne har været repræsenteret igennem perioden, har de 5 første temaer 
været kvantitativt dominerende. De enkelte dagblade har dog haft klare præferencer i 
henseende til temaer i perioden, og Kristeligt Dagblad og Ekstrabladet tegner yder-
punkterne i spektret. Dette hænger sammen med avisernes nyhedsvalg i øvrigt og 
deres målgrupper. 
 
Temaet ”kunder” har ikke fyldt meget i dagbladenes dækning af prostitution. Netop 
kundetemaet er kun stedvist nævnt i få artikler i perioden, undtagen i 1999, hvor of-
                                                 
133 Samtlige avisudklip indgår i PRO-Centrets/PRO-Temaets udklipssamling fra Ajour-klips udklips-
service. 
134 Rækkefølgen på de forskellige temaer er tilfældig, og de uddybende beskrivelser i parentes afspej-
ler dagbladenes sprogbrug. 
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fentliggørelsen af den første undersøgelse af årsager til mænds køb af seksuelle ydel-
ser afstedkom en del omtale. Ellers er dette tema kun indirekte behandlet i temaerne 
”lovgivning”, ”sexturisme” og senere ”danske udsendte.” 
 
Undersøgelsen viser, at dagbladsdebatten om prostitution er polariseret og fortsat 
eksponerer en række myter om prostitution. I dagbladenes dækning af konkrete 
spørgsmål som kriminalisering af kunder benyttes en række greb eller sprogbilleder, 
der virker strategisk fremmende for det pågældende dagblads syn på sagen. Analysen 
af dele af debatten for og imod kriminalisering af prostitutionskunder viser, at dag-
blade anvendte forskellige strategier for at argumentere imod kriminalisering: 

• Miskreditering (f.eks. at gøre personer utroværdige) 
• Anvendelse af myten om at prostitution er verdens ældste erhverv og dermed 

umuligt at ændre 
• Skræmmebillede (f.eks. vold som konsekvens af kriminalisering af prostituti-

on) 
• Empowerment af prostituerede (fremstilling af prostituerede som stærke) 

 
Omvendt anvendte andre dagblade følgende strategier i forbindelse med argumenta-
tion for en kriminalisering: 

• Anerkendelse (fremstilling af personer som fornyende) 
• Forsøg på at indsætte debatten i et større etisk perspektiv 
• Bevidst fremhævning af positive referencer fra andre lande 

 
PRO-Centrets eksistens har klart afspejlet sig i pressen. Nogle af dets rapporter har 
fået endog meget stor omtale, og medarbejdernes oplysninger citeres som kilder og 
basis for mere faktuelt baseret omtale af emner inden for prostitutionsområdet. Det 
overordnede billede af analysen viser dog dels, at den danske prostitutionsdebat for-
sat er polariseret, og dels at pressen er en aktiv medspiller i denne polarisering. Lige-
ledes eksponerer pressen stadig mange af de myter om prostitution, som findes, og 
spiller også en aktiv rolle i at konstruere disse (Sørensen, 2004). Dette peger på, at 
der stadig er behov for information på området, og PRO-Temaet vil derfor fortsætte 
sin dialog med pressen med henblik på at bidrage med yderligere videnskvalificering 
som grundlag for mediernes kommunikation. 
 

9.2 Begrænsning af efterspørgslen efter seksuelle ydelser 
Begrænsning af efterspørgslen efter seksuelle ydelser er en kritisk faktor for at mod-
virke udbredelsen af prostitution. Forebyggende indsatser på alle niveauer kan som 
nævnt bidrage til dette formål. Som en primær forebyggende indsats kan peges på 
videns- og holdningskampagner, og rådgivning og terapi til kunder, som ønsker at 
holde op med at købe seksuelle ydelser, kan som nævnt i kap. 8 også have en fore-
byggende effekt. 

Videns- og holdningskampagner 
Den første undersøgelse om danskernes holdning til prostitution fra 2002 (Lautrup, 
2002) viste, at den danske befolkning udviser stor accept over for prostitutionen i 
samfundet. Cirka to tredjedele af svarpersonerne, 81 % mænd og 53 % kvinder, sva-
rede, at de anså prostitution for at være en helt eller delvis acceptabel del af samfun-
det. Samtidig blev prostitution af næsten lige så mange betragtet som et socialt pro-
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blem, der kan medføre svære psykiske og fysiske konsekvenser for de prostituerede. 
Der krystalliserede sig således dobbelttydige og modsatrettede holdninger. Måske 
netop som en erkendelse af, at prostitution medfører skadevirkninger for den prosti-
tuerede, svarede et flertal, at samfundet bør begrænse udbredelsen af prostitution, og 
at dette bør ske både gennem sociale tiltag og lovgivning.  
 
Prostitutionens former og omfang er ikke statiske, men bliver influeret af de sam-
fundsmæssige og kulturelle rammer, den udfolder sig indenfor (Månsson, 2001). Det 
varierende antal af mænd med prostitutionserfaring i forskellige lande er en indikati-
on herpå. Kunderne opererer ikke udelukkende inden for deres eget meningsunivers, 
men med udgangspunkt i de herskende forestillinger i normalkulturen (Smette, 
2003). Den udbredte accept af prostitution findes i Danmark såvel hos prostitutions-
kunder som i den brede befolkning. Skal udviklingen i efterspørgslen af seksuelle 
ydelser ændres, er en forebyggende indsats derfor at udfordre den udbredte accept af 
prostitution. 
 
Blandt andet norske og svenske initiativer har fokuseret på at nedbringe efterspørgs-
len på prostitution og kan virke som inspiration til at iværksætte en holdningspåvir-
kende kampagne i Danmark. I forhold til mænd med kundeerfaring eller potentielle 
kunder var det norske K-projekts mål (jf. kap. 9) at udfordre og øge kundens indsigt i 
de prostitueredes forhold og misforholdet mellem, hvad kunden tror han køber, og 
hvad han får. Et resultat heraf blev, ligesom det var tilfældet i andre undersøgelser, at 
en del kunder efterfølgende ophørte med at købe seksuelle ydelser (Smette, 2003; 
Lyngbye, 2000). 
 
Undersøgelsen om befolkningens holdninger til prostitution vidner også om, at der 
hersker en række myter om prostitution. Disse understøttes som nævnt også af medi-
ernes behandling af området, jf. ovenfor. Blandt andet er det en udbredt opfattelse, at 
prostitution forhindrer voldtægter, og at prostitution er kvindens ældste erhverv og 
dermed ikke til at påvirke. Begge påstande er eksempler på myter om prostitution, 
som ikke har nogen bund i virkeligheden. (Kongstad, 2000).  
 
Det kan derfor være relevant at give et vidensmæssigt mere dækkende billede og 
udfordre danskernes holdning til prostitution med en kampagne, som dels sætter fo-
kus på og dementerer myterne, dels informerer om de faktiske forhold for kvinder i 
prostitution. Endvidere kan det være relevant i en sådan kampagne også at fokusere 
på de dobbeltbundne holdninger eller den dobbeltmoral, som danskerne har i forhold 
til prostitution (Järvinen, 1991:15). Prostitution anses som acceptabel, mens de fleste 
møder de prostituerede med ringeagt og fordømmelse. At skabe et mere vidensbase-
ret og mindre mytebaseret billede af prostitution kan have en positiv, forebyggende 
effekt, idet en større forståelse for de prostitueredes livsvilkår og udsathed kan med-
virke til at begrænse efterspørgslen efter seksuelle ydelser. PRO-Temaet vil derfor på 
baggrund af sin igangværende kundeundersøgelse udarbejde forslag til strategier for 
en sådan kampagne.  
 



 

119 

9.3 Normdannelse blandt unge 

Seksual- og ligestillingsundervisning og -kampagner  
I de seneste år har et tilbagevendende tema i ligestillingsdebatten været ”seksualise-
ringen af det offentlige rum” og de dermed forbundne kønsstereotyper. Dele af pres-
sen bidrager som nævnt også hertil. Det meget massive udbud af stereotype kønsbil-
leder i medierne udgør en væsentlig del af de unges grundlag for at danne deres egen 
kønsidentitet og seksualitet. Ligeledes har unges brug af internettet, herunder drenges 
brug af pornografi, samt seksualiseringen af meget unge pigers påklædning bidraget 
til bekymring for, at unge skulle grundlægge stereotype og seksualiserede kønsrolle-
normer. Samtidig er såvel drenge som piger på internettet udsat for mange tilbud om 
penge og andre goder for sex, jf. kap. 6. 
 
PRO-Temaet finder derfor, at det i lyset af disse tendenser vil være naturligt at tema-
et prostitution inddrages i den obligatoriske seksualundervisning i folkeskolen i de 
ældste klasser. PRO-Temaet har over for Sundhedsstyrelsen foreslået, at prostitution 
inddrages i det kommende materiale til seksualundervisningen som erstatning for 
CD-rom’en ”Sex-starz,” som ikke blev udgivet. Der vil i en undervisningssammen-
hæng være grundlag for at debattere de værdier og normer, der knytter sig til prosti-
tution og til seksuelle rollemønstre og forventninger. Ligeledes vil det være nærlig-
gende at diskutere de unges holdninger til prostitution, dens grundlag og følger, og 
der kan være anledning til at analysere og reflektere over mytedannelser og dobbelt-
moral forbundet med prostitution etc. Ikke mindst i lyset af at mange unge har ople-
vet at få tilbud om penge for seksuelt samvær, er der grund til at inddrage sådanne 
erfaringer i undervisningen. 
 
Ligeledes vil det i forbindelse Ligestillingsministeriets kampagne om køn og ung-
domskultur være nærliggende at inddrage spørgsmål om betalt seksuel udnyttelse og 
prostitution. Også fordi denne kampagne retter sig til lærere, pædagoger og andre 
fagfolk, som arbejder med unge er det væsentligt, at temaet indgår i diskussioner om 
unge, køn og valg af livsstil for at øge disses opmærksomhed på problemet. 
  

9.4 Anbefalinger 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der på baggrund af PRO-Temaets kunde- 

og holdningsundersøgelse gennemføres en kampagne med henblik på at be-
grænse udbredelsen af prostitution. Et mere videns- og mindre mytebaseret 
billede af prostitution kan have en forebyggende effekt i så henseende, idet 
forståelse for de prostitueredes livsvilkår og udsathed kan påvirke efter-
spørgslen og foranledige, at potentielle prostitutionskunder afholder sig fra at 
købe seksuelle ydelser.  

• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at Undervisningsministeriet og Sundhedssty-
relsen foranlediger, at emnerne betalt seksuel udnyttelse og prostitution bliver 
inddraget i den obligatoriske seksualundervisning i folkeskolen i de ældste 
klasser, herunder i Sundhedsstyrelsens kommende materiale til seksualunder-
visning.  

• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at spørgsmål om betalt seksuel udnyttelse og 
prostitution inddrages i Ligestillingsministeriets kampagne om køn og ung-
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domskultur, således at også lærere, pædagoger og andre fagfolk, som arbejder 
med unge, får øget opmærksomheden på problemet.  
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10. Retlige strategier i forhold til prostitution 

10.1 Legalisering af prostitution 
Både i Holland og Tyskland er prostitution inden for de senere år blevet legaliseret 
som et erhverv med henblik på at forbedre prostitueredes retlige og sociale stilling og 
at modvirke økonomisk og anden udnyttelse af dem. Om end målene med lovgivnin-
gen er de samme, er strategier og praktiske konsekvenser forskellige i de to lande. 

Holland 
Prostitutionens omfang og former 
Det hollandske Justitsministerium anslog i 2002, at der var mellem 20.000 og 30.000 
prostituerede i Holland, og at mellem 17.000 og 20.000 var udenlandske kvinder. 
Prostitutionen er organiseret i de såkaldte ”Red light districts” som vinduesprostituti-
on og i bordeller. Gadeprostitution er henvist til bestemte tolerancezoner. 
 
Lovgivningen om prostitution 
Et forbud mod bordelvirksomhed, som havde eksisteret siden 1911, blev ophævet 
den 1. oktober 2000. Frivillig ansættelse i prostitution betragtes herefter ikke længere 
som en forbrydelse i Holland, mens alle former for tvungen prostitution, alfonseri og 
handel med mennesker fortsat er strafbart, iflg. den hollandske straffelovs § 250a og 
kan straffes med fængsel i op til 6 år. Kernen i lovgivningen er på den ene side at 
legalisere prostitutionssektoren og på den anden side at stramme kriminaliseringen af 
uønskede fænomener i denne.  
 
Ændringen af lovgivningen havde seks konkrete formål: 
1. at kontrollere og regulere prostitutionsvirksomhed 
2. at forbedre bekæmpelsen af ufrivillig prostitution 
3. at beskytte mindreårige mod seksuelle overgreb 
4. at beskytte prostitueredes situation 
5. at adskille prostitution og den dermed forbundne kriminalitet 
6. at reducere antallet af illegale indvandrere i prostitution  
 
Med lovændringen blev prostitution et anliggende for kommunerne, som selv kan 
vælge, hvordan de vil håndtere den. Bordeller reguleres via et licenssystem, og de 
lokale myndigheder skal kontrollere, at bordellerne opfylder licensvilkårene, herun-
der at de ikke ligger for tæt på skoler og kirker, at de ikke beskæftiger mindreårige 
eller illegal arbejdskraft, samt at ejeren har en ren straffeattest. Kvinder, som ikke 
opfylder betingelserne for at arbejde på et bordel, kan henvises til at prostituere sig i 
tolerancezoner, som byerne kan oprette, f.eks i mindre trafikerede forstadsområder. 
 
Prostitutionslovgivningens virkninger 
Virkningerne af den nye hollandske lovgivning blev evalueret af Justitsministeriets 
forsknings- og dokumentationscenter i 2002 (et år efter lovens ikrafttræden). Formå-
let var at indsamle information om direkte effekter og bivirkninger af ophævelsen af 
forbuddet mod bordeller for at vurdere mulige behov for yderligere politik eller lov-
givning. Evalueringen konkluderede, at det var for tidligt at drage konklusioner om 
virkningerne af lovændringerne, bl.a. fordi mange lokale myndigheder ikke var ble-
vet færdige med at udstede licenser til bordelejerne og derfor ikke var begyndt at 
håndhæve reguleringen. Komplicerende faktorer var også, at andre nye udviklinger i 
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prostitutionsindustrien influerede samtidig, så som de prostitueredes øgede brug af 
mobiltelefon og internet samt udviklingen på migrationsområdet, immigrationspoli-
tikken og udlændingelovgivningen. (Daalder, 2002). 
 
Regulering og kontrol af prostitution 
Evalueringen viste, at de fleste lokale myndigheder havde lagt et loft over antallet af 
private bordeller. Da mange kommuner, som nævnt, ikke var færdige med at udstede 
licenser, blev indførelsen og håndhævelsen af loven ikke ensartet over hele landet. 
Kriminelle prostitutionsformer kunne derfor skifte lokalitet til kommuner med min-
dre konsekvent håndhævelse af kontrolordninger. Mange forskellige myndigheder er 
involveret i reguleringen og kontrollen af prostitution, herunder politiet, kommunale 
og nationale myndigheder, f.eks. sundheds- og sikkerhedsinspektorater og skatte-
myndighederne. De havde ikke alle en politik eller havde få aktiviteter rettet mod 
prostitution. På undersøgelsestidspunktet blev loven derfor reelt ringe håndhævet. 
  
Beskyttelse af de prostitueredes forhold 
I den regulerede sektor, som evalueringen fokuserede på, syntes de fysiske arbejds-
forhold at blive bedre, om end der var en del modstand mod, at de prostituerede skul-
le have identitetskort og dermed ikke kunne forblive anonyme. Både med hensyn til 
ansættelsesforhold og ansættelsesrelationer var der få tegn på faktiske ændringer, 
skønt sexindustrien ”arbejdede hårdt på sagen.”  Det blev konstateret, at det var for 
tidligt at vurdere, om der var sket permanente forbedringer i prostitueredes fysiske og 
psykiske velfærd i den regulerede sektor; men at disse stadig syntes at være undergi-
vet større pres end kvinder i andre fag.  
  
Kriminelle prostitutionsformer  
De kriminelle prostitutionsformer flyttede og skiftede også fra den regulerede til ik-
ke-regulerede sektor, f.eks til gadeprostitution og prostitution pr. telefon eller til for-
mer, som ganske vist var reguleret, men næsten umulige at kontrollere, f.eks. prosti-
tution i eget hjem og fra escortbureauer. Det var dog ikke muligt at fastslå i hvilket 
omfang, der skete sådanne skift, ligesom det ikke var muligt at konkludere, at alle 
illegale prostituerede, som havde forladt de regulerede bordeller, var gået over i de 
uregulerede sektorer. 
 
Politiet var de fleste steder hovedsageligt optaget af kontrol af den regulerede sektor. 
Politiet manglede derfor kapacitet til effektiv kontrol og efterforskning af kriminelle 
prostitutionsformer uden for den regulerede sektor. Et yderligere problem lå i, at 
håndhævelsen af lovgivningen og prostitutionens organisering ikke nødvendigvis er 
sammenfaldende. Overvågningen og håndhævelsen sker på lokalt plan, hvilket bety-
der, at de prostitutionsformer, som ikke er knyttet til ét sted, ikke bliver reguleret. En 
udelukkende lokal regulering af prostitution er derfor utilstrækkelig, 
 
Evalueringen drager foreløbige konklusioner og giver en række anbefalinger. Det 
fastslås, at der er betydelig støtte til formålet med lovændringen, ikke blot blandt de 
involverede i den regulerede sektor, men i statslige institutioner, i den private sund-
hedspleje og i befolkningen som helhed. Fordelene anses at overstige ulemperne, og 
størstedelen af sexindustrien og prostituerede i den regulerede sektor synes villige til 
at efterleve de nye bestemmelser.   
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Politikker 
Få statslige aktiviteter er målrettet mod prostitution. Sundheds- og sikkerhedsinspek-
toratet og skattemyndighederne har begrænset deres aktiviteter til et minimum, og for 
at løse en række af de problemer, evalueringen peger på, må disse myndigheder 
iværksætte aktiviteter, ligesom lokale myndigheder også må være mere aktive med 
hensyn til at udvikle politikker for deres områder. 
  
Usikkerhed om ansættelsesrelationen mellem bordelejeren og den prostituerede var 
gennemgående, særlig med hensyn til hvilke kriterier, der skal være opfyldt for, at 
den prostituerede kan opnå status som ”selvstændig.” Af skattemæssige årsager er 
det en fordel for bordelejeren, at den prostituerede anses som selvstændig. Prostitue-
rede angiver også ofte at være selvstændige, selv om der synes at bestå et ansættel-
sesforhold. Der er således usikkerhed om definitionen både i sexindustrien og blandt 
myndighederne. Forvirringen om den prostitueredes status eksemplificerer en generel 
usikkerhed om, hvorvidt ansættelseslovgivningen reelt kan anvendes i forhold til 
prostitution.  
 
Tilsyn og håndhævelse 
Decentraliseringen af håndhævelsen af lovgivningen betyder, at der kan være store 
regionale forskelle i denne og endog forskelle inden for samme politikreds. Dette 
skaber uvished blandt dem, der arbejder i sexindustrien, og fører til spredning af kri-
minelle prostitutionsformer. Politiet er mest optaget af kontrol med den regulerede 
sektor og har ikke kapacitet til nogen særlig kontrol og efterforskning i den kriminel-
le prostitution. 
 
Information og kommunikation 
Det konkluderes, at der er ringe kommunikation mellem de lokale myndigheder og 
sexindustrien, og skønt mange statslige myndigheder hævder, at de har kontakt med 
sexindustrien, har bordelejere og prostituerede knapt opdaget det. De er dårligt in-
formerede om deres rettigheder og pligter, og de har behov for mere information. 
Den skriftlige offentlige kommunikation virker ikke, hvilket kan skyldes, at mange af 
de prostituerede er udenlandske. Bordelejerne påpeger, at de har behov for mere spe-
cifik og målrettet information fra både lokale og statslige myndigheder. 
 
Sexindustrien har generelt et dårligt ry i befolkningen i Holland. Prostituerede ses 
overvejende som ofre, og sexindustrien og ejerne associeres med kriminalitet. Dette 
dårlige image påvirker også de prostitueredes relationer til andre befolkningsgrupper 
og forstærker det dårlige ry, hvorved der skabes en ond cirkel. 
  
Ændringer i prostitutionen 
Et af formålene med lovgivningen var at strømline prostitutionsindustrien og at gribe 
strengere ind over for udnyttelse i prostitution. Dette har skabt en reguleret sektor, 
hvor der gradvist sker en række ændringer til gavn for de prostituerede. På den anden 
side viser det sig, at de, der er tvunget til at arbejde i prostitution, eller som er min-
dreårige eller illegale immigranter, bliver flyttet fra den regulerede til den uregulere-
de prostitution, som indebærer meget større personlige risici. De prostituerede havde 
ikke adgang til sundheds- og socialarbejdere i miljøet, og iflg. evalueringen forven-
tedes det, at de blev endnu mere sårbare og udsatte for udnyttelse. Denne antagelse 
synes at holde stik, idet myndighederne i Amsterdam i 2004 har set sig nødsaget til at 
lukke den tolerancezone, hvor de uregulerede prostituerede holdt til, fordi organise-
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rede kriminelle chikanerede og afpressede dem og skabte stor uro i området. Også 
myndighederne i Rotterdam planlægger i 2005 at lukke tolerancezonen i byen.  
 
Handel med kvinder til prostitution 
Handel med mennesker straffes efter den hollandske straffelovs § 250. I 1980erne 
ekspanderede sexindustrien, og flere udenlandske kvinder blev prostituerede i Hol-
land, hvilket førte til en ændring af udlændingeloven i 1988, således at en udenlandsk 
kvinde i tilfælde af mistanke om menneskehandel kunne få tid til at overveje, om der 
skulle rejses sag mod menneskehandlerne. I medfør af det såkaldte ”B-9-regulativ” 
får ofre og vidner, der samarbejder med myndighederne, særlige rettigheder i sager 
om menneskehandel. Refleksionsperioden er på tre måneder, hvor en handlet kvinde 
har ret til at opholde sig et sikkert sted og at få juridisk rådgivning og sociale ydelser. 
Hvis kvinden efter refleksionsperioden beslutter ikke at medvirke til en straffesag, vil 
hun blive udvist. I modsat fald kan hun få opholdstilladelse, efter at retssagen er af-
sluttet. Kvinden har først ret til at arbejde, når hun har fået opholdstilladelse.135 I pe-
rioden 1992 – 2000 registrerede Den hollandske stiftelse mod handel med kvinder 
1.642 handlede kvinder, størstedelen fra Østeuropa og Afrika. 
 
Holland fik som det første EU-land en uafhængig national rapportør om menneske-
handel i 2000 i henhold til EUs Haag-deklaration. Rapportørens opgaver er bl.a. at 
udarbejde en årlig redegørelse til den hollandske regering om omfanget og karakte-
ren af menneskehandel i Holland. Endvidere skal rapportøren redegøre for de meka-
nismer, som gør sig gældende i forhold til menneskehandel, og om udviklingen på 
området og effekterne af den eksisterende politik på området.  

Tyskland 
Prostitutionens omfang og former 
Det tyske Forbundskriminalpoliti136 skønnede i 2003, at der var ca. 400.000 prostitu-
erede (helt overvejende kvinder) i Tyskland, og det skønnes, at over en million mænd 
hver dag køber seksuelle ydelser, hvilket betyder en årlig omsætning i branchen på et 
tocifret millliardbeløb (D-Mark).137  
 
Mellem 55 % og 75 %138 af de prostituerede skønnes at være udlændinge, hvoraf 
størstedelen er fra Østeuropa, bl.a. Rusland, Ukraine, Polen, Litauen og Tjekkiet.139 
De prostitueredes retsstilling er afhængig af deres udlændingeretlige stilling. Uden-
landske prostituerede (borgere uden for EU-lande) kan opholde sig i Tyskland på 
turistvisum (tre måneder), kan have begrænset opholdstilladelse, f.eks. som følge af 
ægteskab og arbejdstilladelse som student eller au-pair eller have ubegrænset op-
holdstilladelse efter 2-3 års ægteskab. Endelig kan de være asylsøgere. En ikke-EU-
borger med turistvisum eller begrænset opholdstilladelse kan ikke lovligt arbejde 
som ansat på et bordel. Dette sker dog i praksis. Politiets overvågning af bordelmil-
                                                 
135 Prevention and Fight against Trafficking: Netherlands Report 2003. 
136 Besvarelse af spørgsmål i fax af 9/9 2003 via den nordiske forbindelsesofficer i Bundeskrimina-
lamt. 
137 Begrundelserne til lov om regulering af prostitueredes retsforhold (Prostitutionsloven) af 20. de-
cember 2001.  
138 Hhv. Lucia Brussa, Transnational AIDS/STD Prevention Among migrant Prostitutes in Europe, 
TAMPEP, 2001, og Attink, 1995 i “Trafficking of Women to the European Union: Characteristics, 
Trends and Policy Issues.” European Conference on Trafficking in Women, June 1996, IOM, 7. Maj 
1996).  
139 TAMPEP, Transnational AIDS/STD Prevention Among migrant Prostitutes in Europe.  
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jøerne retter sig mod afsløring af handel med kvinder og organiseret kriminalitet. I 
visse byer i de nordlige delstater har politiet en liberal praksis over for bordelejere, 
som giver de prostituerede gode arbejdsvilkår, og de griber kun ind ved mistanke om, 
at kvinder kan være handlede. Politiets praksis i de sydtyske delstater er mere restrik-
tiv.140  
 
For at arbejde lovligt som selvstændig prostitueret skal en kvinde i praksis have en 
ubegrænset opholdstilladelse. Størstedelen af de udenlandske prostituerede fra lande 
uden for EU har organiseret sig i fællesskaber i lejligheder under former, som svarer 
til danske massageklinikker. Disse kvinder arbejder generelt ulovligt og risikerer 
udvisning efter den tyske udlændingelovs §§ 92 ff. Praksis med hensyn til udvisning 
varierer mellem forbundslandene.  
 
Tidligere lovgivning 
Indtil 2002 blev en prostitutionsaftale i tysk lovgivning anset som ugyldig, fordi den 
krænkede den offentlige moral (Sittenwiedrigkeit). Prostitution var ikke ulovligt, 
men alfonseri og udnyttelse af prostituerede var strafbart. Prostituerede havde ikke 
adgang til socialforsikring og kunne ikke kræve at blive omfattet af den lovpligtige 
sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring og livrente- eller pensionsforsikring, men 
deres indtægter var samtidig indkomstskattepligtige. 
 
I en opinionsundersøgelse i 1999 svarede 68 % af befolkningen, at prostitution retligt 
skulle anerkendes som ikke stridende mod offentlig moral, og de fleste institutioner 
og organisationer, som blev hørt, havde den samme opfattelse. Derfor fremsatte Det 
Socialdemokratiske Parti og koalitionen De Grønne i 2001 lovforslag om regulering 
af prostitueredes retsforhold med det formål at ”forbedre de prostitueredes retsstilling 
– ikke kundernes, bordelejernes og andres retsstilling”. 
 
Lov om regulering af prostitueredes retsforhold (Prostitutionsloven). 
Prostitutionsloven trådte i kraft den 1. januar 2002 og hører under Familieministeri-
ets ressort. Loven sigter mod at forbedre prostitueredes retlige og sociale situation, 
men nævner ikke udenlandske prostituerede. Den medførte en række ændringer såvel 
i retsforholdet mellem den prostituerede og kunden, som i prostitueredes adgang til 
sociale ydelser. Prostitution ændrede status fra at være stridende mod den offentlige 
moral til at være et lovligt kontraktforhold.  
 
Der er fortsat knyttet en række restriktioner til at arbejde som prostitueret. I visse 
byer, arealer og gader er bordeller, klubber og gadeprostitution forbudt efter regler 
om ”ikke tilgængelige zoner.” Reglerne varierer i delstaterne, og prostitution kan 
være forbudt i nogle småbyer i Sydtyskland, mens gadeprostitution er forbudt i visse 
områder i Hamburg, mens der i andre byer ikke er restriktioner. Det er forbudt at 
udleje en lejlighed til en prostitueret til prostitution i et område, hvor dette ikke er 
tilladt. Prostitution kan endvidere være begrænset til visse tidspunkter, hvilket med-
fører, at prostituerede, som arbejder uden for disse tider, kan straffes eller få deres 
visum eller opholdstilladelse inddraget. Endelig er annoncering af prostitution på 
offentlige steder, i aviser, på radio, TV og internettet forbudt, men bestemmelserne 
bliver sjældent håndhævet, og annoncering forekommer hyppigt. 
                                                 
140 Mundtlige oplysninger fra koordinator Veronica Munk, Femmigration – Legal Agenda for Migrant 
Prostitutes and Trafficked Women, og sociolog Frederikke Strack, Hydra, Berlin. 
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Efter prostitutionsloven kan en kvinde, som søger ansættelse i prostitution, indgå en 
arbejdsaftale med en arbejdsgiver og opnå en ansættelseskontrakt i lighed med andre 
ansatte. Retsforholdet mellem en prostitueret og en kunde er en ensidigt forpligtende 
kontrakt, og den prostituerede kan derfor retsforfølge en kunde, som ikke er villig til 
at betale for den seksuelle ydelse, mens hun selv kan nægte at gennemføre den øn-
skede seksuelle ydelse, også selv om kunden har betalt. Kunden kan kun gøre indsi-
gelse mod betalingen, hvis den prostituerede intet har ydet og forud havde besluttet 
dette. Kun den prostituerede kan gøre betalingskravet gældende over for en kunde, 
og dette kan ikke overdrages til andre for at modvirke, at alfonser eller andre får et 
pressionsmiddel mod prostituerede.  
 
Med loven får prostituerede retligt sikrede betingelser for frivilligt at arbejde som 
ansatte i bordeller eller som selvstændige. Med loven kan en kvinde arbejde som 
selvstændig prostitueret på lige fod med andre selvstændige med samme rettigheder 
og forpligtelser, herunder tegne en privat syge-, arbejdsløsheds- og pensionsforsik-
ring. Arbejdskontrakten skal give ansatte i et bordel ret til løn, social sikring og an-
sættelses- og arbejdsvilkår på lige fod med ansatte i andre erhverv. Arbejdsgiveren 
må kun have begrænsede instruktionsbeføjelser over for prostituerede, og de må ikke 
have nogen opsigelsesfrist. Endelig må der ikke stilles krav om, at prostituerede skal 
deltage i eller tilbyde bestemte former for seksuelle ydelser. Prostituerede kan efter 
loven blive medlem af og opnå ydelser fra en statslig syge-, arbejdsløsheds- og pen-
sionsforsikringsordning, og de kan være medlem af en fagforening. Kun ca. 100 har 
dog indtil 2004 benyttet muligheden for at komme ind i en fagforening.141 Bordeleje-
ren kan, i modsætning til tidligere, give sine ansatte ekstra gode arbejdsvilkår, herun-
der oprette socialforsikring, uden at risikere straf som alfons. Udnyttelse eller ud-
øvelse af uacceptabel indflydelse på den prostituerede samt anvendelse af mindreåri-
ge prostituerede er fortsat strafbart efter Strfl. § 180a og § 181a.  
 
Sundhedscentre tilbyder sundhedsundersøgelser til prostituerede, men disse har ikke 
længere pligt til at lade sig undersøge eller være registrerede. Hvis der opstår mistan-
ke om, at en prostitueret har pådraget sig en smitsom seksuelt overførbar sygdom, 
kan vedkommende dog tvinges til at lade sig undersøge i henhold til lovgivningen. 
Denne lovgivning håndhæves dog ikke i Nordtyskland.142 
 
Migrantprostituerede fra lande uden for EU kan, da de ikke kan opnå arbejdstilladel-
se til prostitution, kun registrere sig i en sygeforsikringsordning, hvis de har en ube-
grænset opholdstilladelse. Kontingentet trækkes direkte fra den ansatte prostitueredes 
løn af arbejdsgiveren. Prostituerede fra tredjelande, som arbejder illegalt i Tyskland, 
er udelukket fra social sikring og sundhedsplejeordninger, men kan i tilfælde af akut 
sygdom eller en ulykke få gratis behandling på et hospital. 
 
Lovens virkninger 
I et nyhedsbrev fra tyske organisationer, som arbejder for prostitueredes eller ”sex-
arbejderes” sundhed og rettigheder, dateret februar 2003,143 analyseres praksis efter 
prostitutionsloven. Det konstateres, at der et år efter lovens ikrafttræden fortsat her-
                                                 
141 Ekstrabladet, internetudgave, 25. august 2004. 
142 Femmigration, Legal Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked Women,  
www.femmigration. net. 
143 Statement of the working group on Legal Matters of The Whore Movement in Germany: one year 
of Prostitution Law. 
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sker stor usikkerhed blandt prostituerede, arbejdsgivere og myndigheder på grund af 
forskellige tolkninger af loven. Organisationerne peger bl.a. på, at lovgivningen ikke 
udelukker, at en bordelejer kan blive tiltalt for alfonseri, idet en sådan sag har været 
rejst af anklagemyndigheden i München. 
 
Prostitutionsloven har, iflg. organisationerne, medført en omfattende regulering af 
”sex-arbejdere” og sexindustrien. De frygter, at loven i virkeligheden modvirker an-
sættelseskontrakter og forbedringer i prostitueredes sociale sikkerhed. Forbundskri-
minalpolitiet bekræfter, at der kun meget tøvende gøres brug af de muligheder, loven 
giver. Den praktiske gennemførelse af denne besværliggøres af, at nogle tilladelser, 
f.eks. næringsret, udstedes af delstaterne, og at der ikke er en ensartet praksis. Politi-
ets praksis varierer i forhold til udenlandske kvinder, som arbejder fra lejligheder, og 
politiet koncentrerer især sin efterforskning mod bordeller, som formodes at være 
styret af organiserede kriminelle, og som kunne have handlede kvinder ansat.  
 
Handel med kvinder 
I 1997 nedsatte det tyske Familieministerium en national arbejdsgruppe om Handel 
med kvinder, som omfattede de føderale og delstatsministerier og en række NGOer, 
og i nogle delstater er der projekter til at opbygge politiets kapacitet til at identificere 
ofre for handel med kvinder.  
 
Efter Strfl. § 180b og § 181 anses kun handel til seksuel udnyttelse for ”trafficking.” 
I 2001 registrerede det tyske politi 987 ofre for handel, hvoraf omkring halvdelen var 
indrejst lovligt på turistvisum.144 I 2002 registrerede det føderale politi 811 kvinder, 
som illegalt var indsmuglet til landet.145 En stor del af de udenlandske prostituerede 
opholder sig iflg. politiet i landet som ulovlige indvandrere og arbejder i bordeller, 
klubber, på gaden eller i private lejligheder.  
 

10.2 Kriminalisering af køb af seksuelle ydelser 

Sverige 
Lovens indhold 
Sverige indførte i lov 1998:408, den 1. januar 1999, som det første og hidtil eneste 
land i verden forbud mod køb af seksuelle tjenester. Forbuddet var led i en større 
lovgivning om ”Kvinnofried” (kvindefred) om vold mod kvinder. Bestemmelsens 
ordlyd er: ”Den som mod betaling skaffer en tilfældig seksuel forbindelse, idømmes – 
hvis handlingen ikke er belagt med straf efter straffeloven – for køb af seksuelle tje-
nester – bøder eller fængsel i op til seks måneder. Forsøg straffes efter straffelovens 
kap. 23”. 
 
Forud for kriminaliseringen af køb af seksuelle tjenester var gået mange års debat, og 
der forelå tre betænkninger, som vakte stor opmærksomhed i medierne og den offent-
lige debat, og har været med til at præge befolkningens holdninger til prostitution.  
 

                                                 
144 IOM International Organization for Migration: Trafficking in Migrants Bulletin, No. 27, June 
2003. 
145 AFP, Agence France Presse, fredag den 8. August 2003. 
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1. Prostitutionsbetænkningen (SOU 1981:71) 
Den første (meget dybtgående) svenske prostitutionsbetænkning (SOU 1981:71) 
konkluderede, at kriminalisering af prostitution kunne udgøre en tilbageholdende 
faktor for en stor del af køberne og også kunne virke afskrækkende på de prostitue-
rede. Betænkningen anbefalede dog ikke at gøre køb af seksuelle ydelser strafbart, 
idet man fandt, at det indebar alvorlige problemer, f.eks. vanskeligheder med at 
hjælpe prostituerede med social støtte og øget risiko for overgreb mod prostituerede 
og deres kunder i og med, at prostitutionen blev drevet under jorden. Man forudså 
også problemer med at afgrænse og bevise den strafbare handling og besvær med at 
kontrollere efterlevelsen af forbuddet. Der blev udtrykt frygt for, at lovgivningen 
ensidigt ville ramme gadeprostituerede, mens anden prostitution kunne fortsætte 
uforstyrret på grund af bevis- og overvågningsproblemer. Opdagelsesrisikoen ville 
således blive lille, og et forbud ville derfor blive ineffektivt, samtidig med at et for-
bud, som ikke håndhæves, mindsker respekten såvel for den konkrete som for øvrig 
lovgivning. Derfor fandt den første betænkning, at argumenterne mod kriminalise-
ring var overvejende. 
 
2. Kønshandlen (SOU 1995:15) 
Den næste prostitutionsbetænkning, ”Kønshandlen,” (SOU 1995:15) fandt efter en 
afvejning for og imod kriminalisering, at argumenterne for kriminalisering var over-
vejende. Betænkningen nåede frem til, at kriminalisering af både købere og sælgere 
ville være den bedste løsning, og begrundede dette med, at kønshandel ikke er en 
social acceptabel samfundsforeteelse, og at denne norm burde gælde begge parter. 
Den afskrækkende effekt i forhold til prostituerede ansås ikke at kunne opnås, hvis 
kun køberne risikerede retsforfølgning. Desuden blev betydningen af at undgå vold 
og afpresning anvendt som argument for at kriminalisere begge parter. Endelig blev 
det foreslået, at rufferiansvaret skulle udvides.  
 

3. Kvinnofrid (Regeringens proposition 1997/98:55) 
Den svenske Rigsdag definerede i Kvindefredslovgivningen prostitution som vold 
mod kvinder. Betænkningen foreslog en række foranstaltninger til at øge ligestillin-
gen mellem mænd og kvinder og til at forhindre vold mod kvinder. Det blev ikke 
anset som acceptabelt, at mænd kan købe seksuelle ydelser hos kvinder i et samfund 
med ligestilling. Regeringen nåede frem til, at den bedste løsning var udelukkende at 
kriminalisere købere af seksuelle ydelser. Dette begrundes i lovens forarbejder med, 
at det ikke var rimeligt at kriminalisere den, som helt overvejende er den svageste 
part, der bliver udnyttet af andre, der vil tilfredsstille deres seksualdrift.  
 
Med kriminaliseringen af prostitutionskunder har Sverige markeret, at man betragter 
prostitution som en alvorlig form for kvindeundertrykkelse, som bør bekæmpes.146 I 
høringsrunden modsatte såvel Justitsministeriet som Rigspolitichefen sig kriminalise-
ringen ud fra almene strafferetlige overvejelser, og lovforslaget blev derfor udarbej-
det af Socialministeriet. 
 

                                                 
146 Næringsdepartementet. Prostitution och handel med kvinnor. Faktablad 2002. 
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Ved lovens vedtagelse var 70 % af den svenske befolkning positive over for forbud-
det mod at købe seksuelle ydelser, og meningsmålinger, senest i oktober 2002, viste, 
at 80 % af befolkningen da støttede forbuddet147.  
 
Praksis  
Frem til 2004 er ca. 660148 mænd blevet anmeldt for af køb af seksuelle ydelser, og 
mellem 250 og 300 sager149 har ført til dom. Straffen har i alle tilfælde været dagbø-
der, normalt mellem 30 og 50, hvor størrelsen afhænger af den dømtes indtægt. I en 
dom fra 2001150 har den svenske Højesteret fastslået, at strafbestemmelsen ikke kan 
anses som en bestemmelse om vold mod kvinder, som det var den politiske intention, 
men efter sin formulering er en bestemmelse om krænkelse af den offentlige orden. 
Højesteret fastslog dermed, at der ikke er overensstemmelse mellem den politiske og 
juridiske tolkning af formålet med kriminaliseringen. 
 
Forbuddets virkninger 
Tilsigtede effekter 
Målet med forbuddet mod køb af seksuelle tjenester (populært kaldet sexkøbsloven) 
er at begrænse udbredelsen af prostitution og handel med kvinder gennem at påvirke 
mænd til at ændre adfærd og afholde sig fra at købe seksuelle ydelser. Det har desu-
den været hensigten, at loven skal have en stærk ”signalværdi” om, at det ikke er 
acceptabelt at købe sex i Sverige. Lovgivningens ”normative effekt” fremhæves der-
for ofte som væsentligere end den konkrete retsforfølgning af mænd, som overtræder 
loven. 151  
 
Ca. 13 % af svenske mænd over 18 år anslås mindst en gang at have købt seksuelle 
ydelser hos en prostitueret kvinde i Sverige eller i andre lande. I 1999 antog politiet, 
at 125.000 mænd købte seksuelle ydelser hos prostituerede, heraf ca. 650 gadeprosti-
tuerede, en eller flere gange om året. Fra 1999 til 2004 er antallet af kvinder i gade-
prostitution faldet med mindst 50 %, og rekrutteringen af nye prostituerede på gaden 
er næsten stoppet.152 Udenlandske kvinder i gadeprostitution er næsten forsvundet, og 
antallet af sexkunder på gaden er faldet med 75 % - 80 %.153  Det anslås, at mellem 
400 og 600 kvinder hvert år handles til prostitution i Sverige154.  
 
Utilsigtede effekter 
Sexkøbsloven kan have haft både negative og positive virkninger. Under Folketings-
debatten om L 132 den 18. marts 2003 oplyste justitsminister Lene Espersen på 
grundlag af oplysninger fra det svenske justitsministerium: 
 

                                                 
147 Nneska Amu et al.”Åtta av tio svenskar vil ha kvar förbudet mot sexkøb.” (Aftonbladet, 29. okto-
ber 2002). 
148 Oplyst af rådgiver Gunnilla Ekberg under studiebesøg i Stockholm i marts 2004. 
149 Oplysning fra professor Per-Ole Träskmann på Nordisk Krimininalistmøde i Helsinki, 11. juni 
2004. 
150 Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 2001, s. 527. 
151 Ibid. 
152 Den svenske rapportør om menneskehandel, kriminalinspektør Kajsa Wahlbergs skriftlige og 
mundtlige oplæg til Nordisk Kriminalistmøde i Helsinki, 11. juni 2004. Der foreligger ingen oplys-
ninger om omfanget og udviklingen af mandlig prostitution. 
153 Ibid.  
154 Ibid. 
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” -- det [har] i praksis vist sig vanskeligt at fastlægge rækkevidden af forbuddet. Poli-
tiet i Skåne har også lavet en rapport om forbud mod køb af seksuelle tjenester. Det 
fremgår heraf, at der ikke er belæg for at fastslå, at prostitutionen som sådan er for-
mindsket, selv om man i Malmø har set en vis nedgang i gadeprostitutionen. Dette 
skyldes delvist, at kunderne og de prostituerede træffer aftaler om tid og sted på mo-
biltelefon og ikke på gaden. Herudover peges der i rapporten på, at antallet af anmel-
delser om overgreb på prostituerede har været stigende i Malmø efter forbudets ind-
førelse.”  
 
Der er mange betænkeligheder knyttet til at forsøge at komme prostitutionen til livs 
ved hjælp af en generel kriminalisering af kunder til prostituerede. Gennemfører vi 
en sådan kriminalisering, vil det medføre en risiko for, at prostitutionen kommer til at 
foregå i det skjulte. Det vil betyde, at det bliver meget sværere for de sociale myn-
digheder at komme i kontakt med de mest udsatte prostituerede, altså de prostituere-
de, der i allerhøjeste grad behøver vores hjælp. De svenske erfaringer tyder også på, 
at et generelt forbud mod køb af seksuelle ydelser kan blive meget vanskeligt for 
politiet at håndhæve.” (Justitsminister Lene Espersen, i Folketingsdebatten om L 
132, den 18. marts 2003). 
 
Den eneste officielle landsdækkende undersøgelse af virkningerne af det svenske 
forbud er foretaget af det svenske Kriminalpræventive Råd (BRÅ) i 2000, året efter 
at forbuddet trådte i kraft. Undersøgelsen noterede et fald i gadeprostitutionen, men 
undersøgte ikke om dette blev modsvaret af en stigning i den skjulte prostitution. 
  
Diskussion af forbuddets virkninger 
Det er næsten seks år siden, at det svenske forbud mod køb af seksuelle tjenester blev 
indført, og mange eksperter har efterlyst en evaluering af lovgivningens virkninger, 
da det er en ny og enestående lovgivning. Dette har der dog ikke været politisk stem-
ning for i den svenske Regering. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere lovgivnin-
gens effekt, fordi oplysningerne om forbuddet varierer meget. Oplysninger fra opsø-
gende socialarbejdere indikerer, at en del prostituerede har forladt gaden og er gået 
på internettet, og at de prostituerede, som er tilbage på gaden, er udsat for øget vold. 
Loven håndhæves forskelligt i forskellige byer og gives ikke høj prioritet af politi-
et.155  
 
Der er, som nævnt, konstateret en halvering af antallet af kvinder i gadeprostitution, 
men dette frafald kan lige så vel skyldes almindeligt ophør som være en følge af lov-
givningen. Det kan også skyldes, at kontakten mellem kunder og prostituerede nu 
skabes via internettet eller mobiltelefon. I Danmark er gadeprostitutionen også fal-
dende overalt, fordi aftaler oftere indgås via mobiltelefon. Et andet problem er, at 
politiets ikke har oplysninger om antallet af prostituerede og kunder i bordeller, i 
klubber eller på internettet etc., og der kan derfor intet siges om, hvorvidt det obser-
verede fald i antallet af kunder i gadeprostitution er udtryk for et reelt fald.   
 
Trods de markante forskelle i holdninger til og accept af prostitution i Sverige og 
Danmark156 har den samme andel af mænd – hhv. 13 % og 14 % - købt seksuelle 
ydelser hos en prostitueret i de respektive lande eller udenlands mindst en gang i 
                                                 
155 Ibid. 
156 I Danmark var 67 % af befolkningen, heraf 81 % mænd, imod at kriminalisere køb af seksuelle 
ydelser (Lautrup 2001). Senere meningsmålinger viser samme tendenser. 
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deres liv. Med svenske mænds positive holdning til forbuddet mod sexkøb skulle 
man forvente, at andelen af mænd, der har været prostitutionskunder i Sverige, var 
faldet og var meget lavere end i Danmark.157 Den ”normative” effekt af kriminalise-
ringen synes derfor ikke at være så stærk som antaget. 
 
De registrerede ændringer i prostitutionen kan være udtryk for, at denne har fundet 
nye og mindre synlige former, men også for at en del af prostitutionen er flyttet fra 
Sverige. Prostituerede i Helsingør og i København har iflg. PRO-Temaets oplysnin-
ger oplevet en mærkbar stigning af svenske kunder. Ligeledes rejser svenske mænd 
også i andre lande, hvor prostitution er lovlig, og hvor de uhindret kan købe seksuelle 
ydelser.  
 
At kvindehandelen til prostitution næsten er stoppet som følge af forbuddet er sand-
synligt, fordi den stærke internationale publicering og medieomtale af sexkøbsloven 
har signaleret til menneskehandlere, at det næppe vil være særlig profitabelt at sende 
kvinder i prostitution i Sverige. Målene for denne handel anses derfor at være flyttet 
til bl.a. Danmark eller Tyskland, og faldet i antallet af handlede kvinder er formentlig 
reelt. 
 
Det er imidlertid umuligt at vurdere, om forbuddet har betydet, at antallet af mænd, 
der køber seksuelle ydelser, reelt er faldet, om kunderne er blevet mere usynlige, 
eller om de optræder som kunder i nabolandene og i udlandet. Hvis dette er tilfældet 
kan den svenske prostitutionslovgivning siges at have været effektiv i forhold til at 
opretholde den offentlige orden, idet det (delvis) vil være lykkedes at omplacere pro-
stitutionen og at flytte en del af denne væk fra Sverige, så prostitutionen ikke længere 
er (særlig) synlig i samfundet.  
 

10.3 Overvejelser om legalisering eller kriminalisering af pro-
stitution i Danmark 
Legaliseringen af prostitution i Holland og Tyskland har i begge lande bygget på en 
pragmatisk erkendelse af, at prostitution forekommer i samfundet og på et ønske om 
at forbedre de prostitueredes retsstilling og beskytte dem mod udnyttelse og over-
greb, og legaliseringen har haft stor opbakning i befolkningen. Forbuddet mod køb af 
seksuelle ydelser i Sverige har derimod haft til formål at påvirke mænd til at undlade 
at købe seksuelle ydelser, at beskytte prostituerede som ofre for vold og at markere, 
at prostitution er krænkende for kvinder i almindelighed. I de tre lande kan der – 
trods de modsatrettede strategier – siges at være skabt en lovgivningsmæssig strin-
gens med hensyn til formål og konsekvenser. Den danske lovgivning er derimod 
dobbeltbundet og bygger på modsatrettede hensyn. PRO-Temaet har derfor gjort sig 
overvejelser om, hvorvidt en legalisering af prostitution som et erhverv eller en kri-
minalisering af køb af seksuelle ydelser vil være en egnet løsning på disse problemer. 

                                                 
157 En lille ny norsk undersøgelse blandt mænd, som køber sex, viser, at nogle mænd, som selv købte 
sex, alligevel var positive over for et forbud mod sexkøb. Det er ikke ukendt, at der ikke altid er over-
ensstemmelse mellem folks moral og deres adfærd, hvilket også kan være tilfældet i Sverige (Kippe, 
2004).  
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Legalisering af prostitution som erhverv 
På trods af de gode intentioner synes legaliseringen af prostitution som erhverv hver-
ken i Holland eller Tyskland at have medført væsentlige forbedringer af prostituere-
des vilkår ud fra den foreliggende viden. For nogle prostituerede, som er statsborge-
re, kan lovgivningen have skabt forbedrede vilkår og ordnede forhold, mens det 
modsatte synes at være tilfældet for udenlandske og andre marginaliserede kvinder i 
prostitution. En sådan (formentlig utilsigtet) diskrimination forekommer uacceptabel, 
ikke mindst i lyset af, at størstedelen af de prostituerede, i hvert tilfælde i Tyskland, 
er udenlandske kvinder. 
 
At gøre prostitution til et erhverv synes vanskeligt foreneligt med nordiske velfærds- 
og ligestillingsprincipper og krav om arbejderbeskyttelse. Et meget væsentligt argu-
ment mod at anerkende prostitution som et erhverv er de skadevirkninger og sociale 
vanskeligheder, der er forbundet med at være i prostitution. De psykiske og fysiske 
skader forsvinder ikke ved at omdefinere prostitution fra et socialt problem til et lov-
ligt erhverv. Ligeledes eksisterer den samfundsmæssige stempling af prostituerede i 
Holland og Tyskland fortsat til trods for legaliseringen. At prostitution skulle blive et 
job, som kvinder (og mænd) i almindelighed skulle ønske for sig selv eller deres 
børn, synes ikke sandsynligt. Derimod er det forståeligt, at nogle prostituerede øn-
sker, at prostitution gøres til et lovligt erhverv. De behandles i skattemæssig og andre 
henseende som erhvervsdrivende, samtidig med at de bliver diskrimineret i andre 
henseende og stemplede. De kan derfor have et håb om at opnå respekt som andre 
samfundsborgere, hvis de fuldt ud blev anerkendte som selvstændigt erhvervsdriven-
de. 
 
Skønt frivillig prostitution ikke kan anses som en menneskerettighedskrænkelse, er 
det kønspolitisk krænkende, at prostitution, som er forbundet med stor udsathed for 
vold og voldtægt, med skadevirkninger og stempling, anerkendes som et erhverv 
eller job, som er godt nok at tilbyde fattige og udsatte kvinder - således som det sker 
i mange dele af verden. Dette fratager dog på den anden side ikke kvinder i prostitu-
tion retten til at kæmpe for anerkendelse af deres ”profession” og respekt som borge-
re og mennesker. En sådan interessekamp har dog aldrig været stærk i Danmark og 
varetages i dag kun af en mindre gruppe af kvinder i de prostitueredes Branchefor-
ening Dea.  

Kriminalisering af køb af seksuelle ydelser 
På baggrund af den svenske kriminalisering af prostitutionskunder advokerer bl.a. 
kristelige organisationer og kvindeorganisationer for at indføre et tilsvarende forbud i 
Danmark. Til støtte for dette fremføres især, at prostitution er vold mod kvinder.158 
Endvidere er det blevet fremført, at en sådan kriminalisering vil have en signalværdi 
om, at kvinder og mænd i Danmark er ligestillede og ligeværdige, og at man i vores 
kultur ikke skal kunne ”købe kvinder.” Straffens formål bliver dermed at signalere, at 
”vi” med vores kulturelle værdigrundlag ikke anerkender, at ”mænd køber kvinder.” 
 
Brug af straf som middel i en kulturkamp bryder med almindelige strafferetlige prin-
cipper, herunder at straf anses som samfundets sidste (magt)middel over for et sam-
fundsmæssigt problem, og at forbud må bygge på konkrete analyser og vurderinger 

                                                 
158 En tilsvarende argumentation har ikke været fremført i forhold til mandlig prostitution, hvor kun-
derne er kvinder. 
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af strategiens effekt i henseende til at forebygge og hindre det uønskede fænomen 
samt af strategiens eventuelle utilsigtede effekter. Straftruslens normative, adfærds-
regulerende effekt forudsætter normalt, at straffen bliver håndhævet for ikke at ende 
som symbol- eller signallovgivning. Det forudsætter, at den strafbare handling bliver 
anmeldt til og efterforsket af politiet, at der rejses tiltale, og at domstolene idømmer 
en straf, hvis de strafferetlige betingelser herfor er opfyldt, at straffen bliver fuldbyr-
det, og de konkrete straffe kommunikeret til befolkningen, så det synliggøres, at 
straffesystemet fungerer.  
 
PRO-Temaet har set det som sin opgave at analysere og vurdere spørgsmålet om kri-
minalisering af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede159 ud fra almene strafferet-
lige principper, ikke at forholde sig til den ”kulturpolitiske” debat om kriminalisering 
af prostitutionskunder.  
 
Overensstemmelse med befolkningens moral 
Skønt 98 % af den danske befolkning er enige i, at det skal være strafbart at købe 
seksuelle ydelser som kunde hos en person under 18 år, er holdningerne til prostituti-
on generelt mere modsatrettede. Lautrups undersøgelse af befolkningens holdninger 
til prostitution (2002) viste, som nævnt i kap. 8, at disse var dobbelttydige og mod-
satrettede. Selv om prostitution ikke blev betragtet som ”problemfri for de prostitue-
rede”, syntes dette ikke at give anledning til at betragte prostitution som uaccepta-
belt.  
 
Et flertal i undersøgelsen er enige i, at samfundet bør begrænse udbredelsen af prosti-
tution, og at det bør ske både gennem sociale tiltag og lovgivning.160 Godt 2/3 (73 %) 
mente, at prostitutionen skal begrænses. Ca. halvdelen af dem gik ind for en eller 
anden form for lovgivning, mens næsten 40 % svarede, at man skal begrænse prosti-
tution ved at hjælpe de prostituerede. Undersøgelsen viste således, at et flertal af de 
spurgte gik ind for, at prostitution skal begrænses, og at det er samfundets opgave at 
gøre dette såvel gennem lovgivning som sociale tiltag for prostituerede. Ikke desto 
mindre fandt knap 70 % af befolkningen, at prostitution er en acceptabel del af sam-
fundet.  
 
Holdninger til forbud mod køb af seksuelle ydelser i Danmark 
De personer (63 %) i Lautrups undersøgelse, som svarede, at prostitution skulle be-
grænses med lovgivning, blev spurgt, hvem lovgivningen skal rettes imod. 10 % 
mente, at prostitutionskunden skal kriminaliseres. Næsten 1/3 svarede, at både den 
prostituerede og kunden skal kriminaliseres. Flere kvinder end mænd gik ind for at 
kriminalisere prostitutionskunder samt at kriminalisere både prostituerede og prosti-
tutionskunder. Størstedelen (60 %) mente, at samfundet bør hjælpe de prostituerede 
gennem sociale tiltag, og næsten ingen at udelukkende prostitutionskunden bør hjæl-
pes. Lidt over halvdelen af de svarpersoner, som mente, at prostitution skal mind-
skes, fandt, at dette bør ske såvel gennem lovgivning som ved, at samfundet hjælper 
de prostituerede.  

                                                 
159 Det skal erindres, at en kundes køb af seksuelle ydelser hos en person under 18 år har været straf-
bart efter Strfl. § 223 a siden 1999. Strafferammen for overtrædelse af bestemmelsen er bøde og fæng-
sel indtil 2 år. 
160 Der blev ikke specifikt spurgt om straffelovgivning. 
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Senere meningsmålinger viser tilsvarende resultater. I en meningsmåling i 
2002(161?) svarede 71 %, at det enten var en dårlig eller meget dårlig idé at indføre 
forbud mod at være kunde hos en prostitueret. En undersøgelse i februar 2004(162?) 
viste lignende tendenser. Heri svarede 21 %, at det skal gøres ulovligt at købe sex, 
mens 22 % mente, at den danske lovgivning er god nok, som den er. Og 49 % af de 
adspurgte svarede, at prostitution skal anerkendes som et erhverv (Greve, 2004). 
 
I Sverige har der været en tilbagevendende politisk og samfundsmæssig debat om 
prostitution igennem ca. 20 år forud for kriminaliseringen, som har influeret på be-
folkningens holdningsdannelse; og ligestillingsdebatten, herunder også om maskuli-
nitet og manderoller, startede meget tidligere og havde større gennemslag i medierne 
og politisk end i Danmark. Kriminalisering af prostitutionskunder har dog i stigende 
grad præget den danske mediedebat i de seneste år (Sørensen, 2004), og der har væ-
ret flere folketingsdebatter (herunder om Kristendemokraternes forslag om at krimi-
nalisere prostitution i L 132, 2002 -2003 og i 2004), uden at dette dog synes at have 
haft større indflydelse på befolkningens holdninger.  
 
Med så udbredte negative holdninger og manglende forståelse i befolkningen over 
for behovet for at anvende straf risikerer man, at straftruslen får ringe afskrækkende 
virkning. Den normative virkning af straffen (straffens signalværdi) kan forventes at 
blive begrænset, med mindre den følges op af en massiv konkret politimæssig indsats 
mod prostitutionskunder. 
 
En mindre ny norsk undersøgelse blandt prostitutionskunder viser, at nogle kunder 
var positive over for et forbud mod at købe seksuelle ydelser (Kippe, 2004). Det er 
ikke ukendt, at der ikke altid er overensstemmelse mellem folks moral og deres ad-
færd, hvilket kan være en forklaring på, at andelen af prostitutionskunder i Sverige 
og Danmark er den samme, trods den meget forskellige samfundsmæssige accept af 
prostitution.  
 
At dømme efter antallet af sager, som er bragt for domstolene i Sverige, er der næppe 
grund til at tro, at den mere konkrete trussel om straf har en særlig almenpræventiv 
virkning, idet strafrisikoen synes ringe. En lille gruppe mænd vil måske vurdere, at 
risikoen forbundet med at købe en prostitueret er for stor, hvis det er strafbart. Straf-
fen for at overtræde et forbud mod at købe seksuelle ydelser ville sandsynligvis blive 
en bøde i Danmark, og strafrisikoen må antages konkret at blive ringe, hvis ikke poli-
ti og anklagemyndighed giver særlig prioritet til at efterforske området. Den af-
skrækkende effekt må derfor formodes at være ringe. 
 
Handlingen skal være skadelig for samfundet eller enkeltindivider og skal i sin 
normale form være forkastelig, så gerningsmanden kan bebrejdes. 
At prostitution er skadeligt for de fleste personer i prostitution er beskrevet i kap 3. 
Samtidig er prostitution omgivet af massive myter med meget lange og seje rødder, 
som tjener til at legitimere fænomenet. Det kan derfor hævdes, at prostitution under-
bygger og viderefører uønskede billeder af kvinders stilling i samfundet generelt. En 
del mennesker synes endvidere, at køb af seksuelle ydelser er forkasteligt og straf-
værdigt, og at man bør bebrejde mænd, at de ”køber kvinder” til seksuel tilfredsstil-

                                                 
161 Foretaget af Megafon for TV2-Nyhederne. 
162 Foretaget af Instant-Answer for avisen Urban. 
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lelse. På den anden side har Socialministeriet udsendt en vejledning om seksualitet – 
uanset handikap,163 hvorefter personale på institutioner for mennesker med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne i visse situationer kan henvise til, tage kontakt 
med eller følge en person til en prostitueret, som kan hjælpe med seksualoplæring og 
anden støtte til seksualitet. Brug af prostituerede kendes også på plejehjem. 
  
Det synes vanskeligt at argumentere for, at køb af seksuelle ydelser er forkasteligt og 
strafværdigt for nogle mænd, når det på samme tid officielt anerkendes, at brug af 
prostituerede kan være legitimt for at støtte andre mænds seksualitet. En sådan argu-
mentation ville bryde almindelige retlige lighedsprincipper. For at indføre en generel 
kriminalisering af prostitutionskunder måtte det derfor være en forudsætning, at mu-
lighederne for at gøre brug af prostituerede i de tilfælde, som nævnes i Socialministe-
riets vejledning, blev ophævet. 
 
Det er socialpolitisk anerkendt, at prostituerede tilhører de svageste grupper i sam-
fundet, bl.a. som følge af de skader, der er forbundet med et liv i prostitution.164  De 
er som nævnt også ofte ofre for vold, voldtægt og andre overgreb, og de har i disse 
sammenhænge naturligvis krav på samme retsbeskyttelse som andre ofre i samme 
situation. Nogle ser imidlertid prostitutionsforholdet som et overgreb i sig selv og 
kvinderne som ofre i prostitutionen, og anser derfor kundernes sexkøb som strafvær-
digt. Strafferetligt set er det vanskeligt at hævde, at en prostitutionskunde konkret 
begår et overgreb ved at have et betalt samleje eller oralsex etc. med en voksen kvin-
de, som samtykker til dette. Hvis den prostituerede ikke samtykker, vil der naturlig-
vis være tale om voldtægt. At den prostituerede imidlertid skulle modsætter sig den 
seksuelle akt og være udsat for et overgreb, når hun (eller han) tilkendegiver at være 
indstillet på det seksuelle forhold ved at annoncere med sine ydelser, indgå aftale at 
kræve betaling og være til stede, når kunden kommer, synes vanskeligt at forklare, 
med mindre hun f.eks. er psykisk udviklingshæmmet eller mindreårig. 
  
At hævde at kunder skulle kunne straffes for at påføre den prostituerede skadevirk-
ninger, og at de i hvert tilfælde burde indse dette, er også vanskeligt. Selv om det 
enkelte seksuelle forhold kan siges at medvirke til de kumulerede skadevirkninger af 
prostitutionen, har den enkelte kunde ikke haft forsæt til at påføre en sådan skade, 
hvilket normalt må kræves.  
 
Det forekommer også vanskeligt at argumentere for, at en kvinde i prostitution pr. 
definition er et offer, medmindre man peger på, at hun er et offer for ugunstige og 
urimelige livsvilkår. En del prostituerede har, som beskrevet i kap. 3, været udsat for 
omsorgssvigt og/eller seksuelle overgreb i deres barndom, som psykologisk kan være 
underlag for deres valg af prostitution som overlevelsesstrategi.165 Mange har imid-
lertid ikke en sådan baggrund. En sådan total ”offergørelse” af voksne kvinder, som 
under konkret vanskelige omstændigheder vælger at tjene penge ved prostitution, 
synes at frakende dem enhver autonomi, handleevne og ret til at foretage et valg, som 
kan være ganske rationelt (om end hverken lykkeligt eller uproblematisk) i deres 
konkrete livssituation. Den strafferetlige beskyttelse sigter da ikke på at beskytte 

                                                 
163 Vejledning nr. 36 af 28/02/2001, 4.2 Seksualoplæring, 4.3 Anden støtte til seksualitet. 
164 Det er et yderligere dilemma forbundet med den nævnte vejledning, at man henviser en svag grup-
pe i samfundet til at fungere som løsning på andre vanskeligt stillede gruppers seksuelle problem. 
165 Mellem 100.000 og 200.000 mennesker formodes at have været udsat for en form for seksuelt 
overgreb eller svigt i deres barndom, jf. VFC Socialt Udsatte, Tema: Seksuelle overgreb.  
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kvinder mod overgreb, men svarer snarere til tidligere tiders habilitetsfrakendelse for 
at beskyttelse af kvinder ”mod deres egen uforstandighed.”  
 
Kriminaliseringen kan forventes at have en vis effekt i forhold til adfærd 
For at anvende straf antages det, at man må kræve, at kriminaliseringen må forventes 
at have en vis effekt i forhold til at påvirke den adfærd, man ønsker at gøre strafbar. 
 
A. Tilsigtede effekter 
Den tilsigtede effekt af at kriminalisere prostitutionskunder vil være, at disse afhol-
der sig fra at købe seksuelle ydelser. Det er ikke usandsynligt, at en straftrussel kan 
betyde, at en gruppe ”lejlighedskunder” vil afholde sig fra at købe seksuelle ydelser. 
Det er lige så sandsynligt, at netop denne gruppe kan påvirkes af andre former for 
holdnings- og adfærdsbearbejdning. PRO-Temaet forventer at kunne bidrage til op-
lysning herom med sin kundeundersøgelse.  
 
Yderligere fremføres ligesom i Sverige, at kriminalisering af prostitutionskunder vil 
have en ”signalværdi.” Skønt den normative effekt af det svenske forbud synes over-
vurderet, kan en sådan effekt ikke afvises; og det kan heller ikke helt afvises, at et 
sådant signal på langt sigt kan medføre holdnings- og adfærdsændringer. Sådan ”sig-
nallovgivning” indføjes dog almindeligvis ikke i straffelovgivning, men i civil lov-
givning, som f.eks. ”ophævelsen af revselsesretten.”166 Det er naturligvis et politisk 
valg, om man ønsker og tror på, at straf af prostitutionskunder er det bedste og mest 
effektive middel til at opdrage kommende generationer af drenge og mænd til lige-
stilling, og hvorvidt dette sigte i sig selv kan begrunde brug af straf.  
 
B. Utilsigtede effekter 
Den synlige effekt af forbuddet mod sexkøb i Sverige er, at gadeprostitutionen er 
faldet, uden at det vides, om der er sket en tilsvarende stigning i den skjulte prostitu-
tion, da dette ikke er undersøgt. Faldet i den synlige prostitution siger intet om et 
reelt fald i antallet af prostituerede. Man ved dog fra opsøgende socialarbejdere, at 
deres indsats er blevet vanskeliggjort, og at gadeprostitutionen er blevet hårdere for 
de mest udsatte prostituerede. Yderligere marginalisering af grupper af prostituerede, 
som har behov for beskyttelse eller et sted at være, vil ligeledes åbne øgede mulighe-
der for en højere grad af udnyttelse fra kriminelle grupper. 
 
De svenske erfaringer tyder endvidere på, at forbuddet mod køb af seksuelle ydelser 
håndhæves med meget forskellig intensitet af politiet i forskellige byer, hvilket med-
virker til at svække den almene retssikkerhed og effekten af straftruslen. 
 
Én effekt af kriminaliseringen er iflg. den svenske rapportør om kvindehandel, at 
handelen med kvinder til prostitution i Sverige næsten er stoppet. Det antages, at 
menneskehandlere sender kvinder til Danmark eller Tyskland i prostitution i stedet.  
Forbuddet kan således have haft den effekt at flytte en del af handelen med kvinder 
til nabolandene og udlandet. 

                                                 
166 Forældremyndighedslovens § 2 stk. 2, ”Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles 
med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende hand-
ling.” (Der er tale om en programerklæring og ikke en strafbestemmelse). 
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Konkrete forudsætninger for kriminalisering af prostitutionskunder har 
effekt 
Forbrydelsen skal anmeldes og efterforskes af politiet 
I evalueringen af Strfl. § 223 a (Lautrup, 2002) beskrives også politis og dommeres 
holdning til prostitution blandt voksne. De interviewede politifolk udtalte helt over-
vejende, at prostitution bør løses med sociale tiltag snarere end forbud. På interview-
tidspunktet havde politiet i flere politikredse været på uanmeldt besøg på massage-
klinikker med den hensigt at skabe en positiv kontakt til de prostituerede og at under-
søge omfanget af udenlandske prostituerede, samt om disse opholdt sig ulovligt i 
landet og/eller skulle være i prostitution mod deres vilje.  
 
Generelt tilkendegav de interviewede politifolk, at de i deres daglige arbejde ikke i 
væsentlig grad fokuserede på eller havde iværksat målrettede indsatser over for pro-
stitutionen, hvilket stadig er tilfældet. De fleste af politifolkene betragter prostitution 
som legalt og dermed ikke som et område, politiet skal beskæftige sig med, medmin-
dre de bliver opmærksomme på direkte ulovligheder i prostitutionsmiljøet: ”Det, som 
interesserer os, er først og fremmest organiseringen og bagmændene bag prostitutio-
nen, og dem der tjener penge på prostitutionen. Helt oplagt! Hvis man skulle falde 
over piger, der så meget unge og små ud, så ville man betragte det som et socialt 
problem og selvfølgelig overveje, i hvilket omfang man kunne underrette og oriente-
re de sociale myndigheder om, at der var en meget lille pige, der prostituerer 
sig.”(ibid.) 
 
Det er også PRO-Temaets erfaringer, at det er en udbredt opfattelse i politiet, at den 
politimæssige indsats bør rettes mod organiseret kriminalitet forbundet med prostitu-
tion: menneskehandel, udnyttelse af prostituerede (rufferi) og efterforskning af betalt 
seksuel udnyttelse af unge under 18 år. Der er der næppe grund til at tro, at efter-
forskning af sager mod prostitutionskunder ville få høj prioritet i politiets arbejde, 
med mindre der lægges et massivt politisk pres for at få efterforske disse sager eller 
gives større bevillinger i forbindelse med en kriminalisering. Dette var tilfældet i 
Sverige, hvor politiet i første omgang fik en ekstra bevilling på 7 millioner svenske 
kroner og siden har fået yderligere en millionbevilling til formålet. Det svenske politi 
har klaget over, at efterforskningen er ressourcekrævende, og at de har bevisvanske-
ligheder i prostitutionssager. ”Der skal bl.a. optages film, som skal tages fra den rette 
vinkel for at kunne fungere som bevis.”167 Også anklagere har klaget over bevisvan-
skeligheder i en række sager.  
 
Domstolene skal idømme en straf 
Ved evalueringen af Strfl. § 223 a (Lautrup, 2002) blev, som nævnt, også dommere 
interviewet.  Disse udtrykte generelt sammenfaldende synspunkter med politifolkene. 
Fælles for dommerne var, at de efterlyste konsekvens i straffelovgivningen. Enten er 
prostitution et samfundsmæssigt uacceptabelt problem, fordi det er skadeligt for de 
prostituerede og bør betragtes som vold mod kvinder, eller også er det ikke: ”Hvis 
man vil kriminalisere kunder, så skal det være dem alle sammen. Altså så er det selve 
det, at man ikke vil acceptere, at kvinder lever af at sælge deres krop, og at nogen 
indgår aftaler med dem om det”. Der var generel enighed blandt de interviewede om, 
at prostitution ikke kan bekæmpes med straffelovgivning. 

                                                 
167 Kriminalkommissær Christer Thulin, Skåne Politi, Malmø på SFs konference om legalisering eller 
kriminalisering af prostitution i Danmark i Folketinget, den 10. april 2004. 
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Der kan således ikke blandt de retshåndhævende myndigheder (politi og retssystem) 
identificeres en forståelse for køb af seksuelle ydelser, som giver anledning til at an-
tage at en kriminalisering vil blive fulgt op i synderlig grad. Selv hvis de holdnings-
mæssige forudsætninger blev ændrede, er der grund til at antage, at politiets priorite-
ringer ikke vil ændre sig meget i denne henseende. 
 
Effekter af et forbud 
PRO-Centret har ligesom det norske PRO-Senter (bl.a. via svenske kolleger) uden 
held forsøgt af få et samlet overblik over udviklingen på prostitutionsområdet i Sve-
rige, da der, som nævnt, ikke er foretaget en evaluering af forbuddets effekter. Hvor-
vidt dette kan betragtes som en succes med henblik på at nå sine mål bliver derfor 
overladt til den enkeltes skøn. Den svenske debat efterlader det indtryk, at effekten 
har været og er mindre væsentlig end de politiske budskaber lader ane. 
 
Kriminalisering er det sidste retsmiddel, når andre midler har vist sig utilstræk-
kelige 
Det er et alment strafferetligt princip, at forbud er det sidste middel, samfundet griber 
til, når andre tiltag har vist sig utilstrækkelige. Det er PRO-Temaets opfattelse, at 
man næppe kan hævde, at alle andre midler har været prøvet for at begrænse omfan-
get af prostitutionen i Danmark. For det første har der ikke været offentlig debat om 
udviklingen i sexindustrien, om brug af prostitution som forlystelse ved konferencer 
etc., og andre indsatser for at begrænse efterspørgslen efter seksuelle ydelser har ikke 
været gjort. Mens der i en adfærdskodeks for Det Humanitære Beredskab under 
Udenrigsministeriet findes et punkt, som definerer køb af seksuelle ydelser som uac-
ceptabel168, er politiske forsøg på at indføre en tilsvarende kodeks for danske soldater 
i udlandet mod køb af seksuelle ydelser hidtil strandet. Det har f.eks. heller ikke væ-
ret forsøgt at indføre personalepolitiske normer eller ansættelsesbestemmelser for 
statsansatte om køb af seksuelle ydelser, som det f.eks. er tilfældet i Norge.   
 
For det andet har den sociale indsats i forhold til prostituerede, der gerne vil ud af 
prostitution, generelt og fra socialforvaltningernes side været yderst ringe. Der findes 
ikke tilbud til prostituerede i socialpolitikken i form af social støtte, gældssanering og 
revalideringstilbud eller såkaldte ”frit-lejde-tilbud.” Endelig er indsatsen over for 
udenlandske kvinder, som er kommet til landet som prostituerede, og handlede kvin-
der, meget begrænset.  
 
Kriminalisering af prostitutionskunder kan derfor ikke siges at være den sidste udvej. 
Sat på spidsen er forslaget snarere den første udvej. Det frygtes, at et forbud ikke blot 
vil betyde, at kommunernes motivation til at gøre den nødvendige sociale indsats for 
prostituerede vil dale, men at andre indsatser også vil blive skrinlagt, fordi prostituti-
on bliver et kriminalpolitisk anliggende, hvilket vil være en særdeles uønsket effekt, 
fordi der er behov for en langsigtet og helhedsorienteret indsats, hvis prostitutionen 
skal begrænses. 
 
 

                                                 
168 Reglement og vejledning for IHB udsendte. April 2002. § 14 pkt. 7: ”Køb af seksuelle ydelser i 
opholdslande er klart i strid med acceptabel adfærd og må ikke finde sted.” 



139 

11. Organisatorisk forankring af den sociale og sund-
hedsmæssige indsats over for kvinder og mænd i 
prostitution 

11.1 Mål for indsatsen i forhold til prostitution 
I de foregående kapitler er den foreliggende viden om prostitueredes livsvilkår, ska-
devirkninger af prostitution og behov for sociale og sundhedsmæssige indsatser på 
prostitutionsområdet i Danmark beskrevet og analyseret. På grundlag heraf har Vi-
dens- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte udarbejdet et oplæg til en helhedsori-
enteret og integreret handlingsplan på prostitutionsområdet med sigte på at nå ud-
viklingsmålene i regeringens handlingsplan for de svageste grupper: ”Det fælles an-
svar:”  
• At der sker en social og sundhedsmæssig indsats i forhold til prostituerede, og at 

indsatsen forankres på det regionale og lokale plan. 
 
• At de prostituerede, der vil ud af et liv som prostituerede, gives mulighed for en 

tilgængelig støtte hertil. 
 
• At det opsøgende arbejde med tilbud om forebyggende, skadereducerende og 

rådgivende indsats bliver styrket, og at der i særlig grad sættes fokus på at fore-
bygge, at unge går ind i en tilværelse som prostituerede. 

  
For at nå disse overordnede mål er der behov for: 
• En personlig støttende og skadereducerende indsats til kvinder og mænd i prosti-

tution 
• En helhedsorienteret, langsigtet social indsats for kvinder og mænd, som ønsker 

at komme ud af prostitution 
• Faglig rådgivning, vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere og andre fag-

personer i kommunerne 
• En særlig indsats i forhold til børn og unge i risiko for eller med erfaring fra be-

talt seksuel udnyttelse (herunder børn og unge udsat for menneskehandel) 
• En indsats i forhold til prostitutionskunder, som ønsker rådgivning og terapi 
• Viden og information 
 

11.2 Et kompetencecenter om prostitution 
For at sikre gennemførelsen af en helhedsorienteret, integreret handlingsplan på pro-
stitutionsområdet vil det – målgruppens størrelse, sammensætning, geografiske 
spredning og mobilitet taget i betragtning – af ressource- og effektivitetsmæssige 
grunde være hensigtsmæssigt at samle en bred ekspertise i én landsdækkende instans. 
PRO-Temaet anbefaler i lighed med Modelprojekt PRO-ÅRHUS, at der oprettes ét 
landsdækkende kompetencecenter om prostitution til fremtidig forankring af indsat-
sen på prostitutionsområdet. Kompetencecentret skal råde over den nødvendige eks-
pertise og kompetence til at varetage de meget forskelligartede opgaver, som aktivi-
teterne i den skitserede handlingsplan udgør.  
 
Det overordnede formål med et kompetencecenter er: 
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• At forebygge prostitution (og den dertil knyttede menneskehandel) som soci-
alt problem, individuelt og samfundsmæssigt, samt at reducere antallet af pro-
stituerede på landsplan og forebygge og reducere prostitutionens skadevirk-
ninger gennem produktion, ajourføring og formidling af viden til fagfolk og 
andre relevante målgrupper. 

 
Formålet med kompetencecentret er at samle den eksisterende forskningsmæssige og 
socialfaglige viden for at kunne sikre den faglige bæredygtighed i en kommunal for-
ankring af sociale indsatser for mindre og svage brugergrupper, herunder prostituere-
de. Strukturkommissionen peger i sin betænkning, (Strukturkommissionens betænk-
ning, Sammenfatning s. 24) på, at hvis kommunerne, som besluttet, skal have ansva-
ret for varetagelsen af gruppen af socialt undsatte, vil det forudsætte, ”at der eksiste-
rer videns- og rådgivningsfunktioner, som kommunerne vil kunne indhente specialvi-
den hos.” Gennem kompetencecentret opnås den bedste og mest effektive ressource-
udnyttelse samt bredeste landsdækkende indsats. 

Kompetencecentrets mission 
Kompetencecentret om prostitution skal være et nationalt center, som fungerer som 
en nøgleaktør på prostitutionsområdet, som ved at fremme og udvikle viden inden 
for alle dele af prostitutionsområdet og den relaterede menneskehandel, kan skabe et 
sikkert fagligt fundament for at udmønte lovgivning og forvaltning på området, og 
som kan bibringe fagfolk såvel viden som kompetencer i forhold til en social og 
sundhedsmæssig indsats på området. Endvidere skal centrets viden og kompetencer 
medvirke til at forbedre prostitueredes livsvilkår og muligheder for at komme ud af 
prostitution.  

 
• Kompetencecentret har det nationale ansvar for at initiere, koordinere og ud-

føre forskning og udredning samt foretage national og international videns-
indsamling og deltage i monitorering på prostitutions- og menneskehandels-
området.  

 
• Kompetencecentret har det nationale ansvar for formidling og kompetenceud-

vikling i forhold til fagpersoner inden for prostitution og den relaterede men-
neskehandel. 

 
• Kompetencecentret har ansvar for metodeudvikling i forhold til forebyggende, 

sociale og sundhedsmæssige indsatser inden for prostitutionsområdet og den 
relaterede menneskehandel. 

 
• Kompetencecentret har en rådgivnings- og vejledningsfunktion (konsulent-

funktion) over for kommunerne, såvel med hensyn til forebyggelse af og so-
cial indsats i forhold til prostitution generelt som til den konkrete sagsbehand-
ling af sager om prostitution i socialforvaltningen.  

 
• Kompetencecentret forestår den faglige kvalificering og koordinering af 

landsdækkende opsøgende og kontaktskabende teams. 
 

• Kompetencecentret skal have en international orientering, indgå i europæiske 
og internationale netværk om prostitution og menneskehandel og inddrage 
viden herfra i de nationale indsatser. 
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11.3 Kompetencecentrets faglige kerneaktiviteter 
Kompetencecentrets faglige kerneaktiviteter ligger inden for fem overordnede ind-
satsområder: 

• Forskning og udredning 
• Undervisning og formidling 
• Metodeudvikling 
• Rådgivning og vejledning 
• Kvalificering og koordination af landsdækkende opsøgende og kontaktska-

bende teams 

Forskning og udredning 
Kompetencecentret skal gennem forskning skabe ny samfundsrelevant viden inden 
for sine arbejdsområder. Det er centrets formål primært at forske og indsamle viden 
om de sociale, sundhedsmæssige og juridiske aspekter af prostitution samt udviklin-
gen af prostitution, inklusive menneskehandel med kvinder (og børn) til prostitution. 
Forskningsvirksomheden skal have et anvendelsesorienteret sigte, og den skal samti-
dig sikre det faglige grundlag for centrets øvrige aktiviteter, som udredning, metode-
udvikling, formidlingsopgaver og rådgivning og vejledning til kommunerne. Centrets 
forskning og vidensindsamling skal kobles meget tæt til praksisdelen i kommunerne 
og til de opsøgende og kontaktskabende teams. Koblingen sker f.eks. ved at forsk-
ningen tager udgangspunkt i konkrete aktiviteter, samtidig med at der løbende gen-
nemføres problemafdækkende undersøgelser på området. 
 
Kompetencecentret skal på egen hånd eller i samarbejde med andre institutioner fo-
restå udredning for offentlige eller private aktører og medvirke til at omsætte og for-
midle teoretisk og empirisk forskning til brug for beslutningstagere og fagfolk inden 
for velfærdsprofessionerne. 
 
Kompetencecentret skal endvidere stille sine forskningsresultater og sin viden til 
rådighed som generel information til offentligheden. Centret kan bidrage til, at lov-
givning om sociale og sundhedsmæssige indsatser og forvaltning på prostitutionsom-
rådet bygger på den nyeste forskningsbaserede danske og internationale viden. 
 
Der er fortsat store vidensmæssige huller i forhold til forskellige aspekter af prostitu-
tion. Følgende områder er eksempler på forskningsområder: 

• Afdækning af omfanget og udviklingen i forskellige prostitutionstyper, men-
neskehandel til prostitution og konsekvenser heraf i henseende til sociale ind-
satser 

• Sammenhæng mellem tidlige traumer og prostitutionsdebut med henblik på at 
udvikle forebyggelsesmodeller 

• Langsigtede psykofysiske konsekvenser for kvinder og mænd, som prostitue-
rer sig 

• Udviklingen i og konsekvenserne for mandlige og kvindelige kunder til pro-
stituerede 

• Evaluering af forskellige former for sociale indsatstyper over for prostituere-
de og kunder 

• Kønspolitiske problemstillinger forbundet med prostitution og konsekvenser 
for samfundet som sådan 
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Undervisning og formidling 
Kompetencecentret skal knytte tætte kontakter til centrale uddannelsesinstitutioner 
for henholdsvis korte og videregående uddannelser på det sociale og sundhedsfaglige 
område. Centret skal bl.a. bidrage med undervisningsaktiviteter på både grundud-
dannelses- og efteruddannelsesniveau. Centret skal bidrage til udvikling af systema-
tiske efter- og videreuddannelseprogrammer, således at dets særlige viden bliver til-
gængelig for relevante fagpersoner og således, at disse kan udvikle nye kompetencer 
i forhold til at arbejde med prostituerede baseret på refleksiv læring.  
 
Derudover har centret et ansvar for at arrangere og udbyde landsdækkende konferen-
cer og temadage for forskellige faggrupper i praksis samt at fastholde og udvikle 
allerede iværksatte netværksaktiviteter på prostitutionsområdet og den relaterede 
handel med kvinder (og børn). 
 
Kompetencecentret har en generel forpligtelse til med baggrund i centrets kerneakti-
viteter at samle, bearbejde og formidle viden og information i både mundtlig og 
skriftlig form. Centrets formidling af viden til professionelle skal ske gennem: 
 

• Skriftlig produktion f.eks. udgivelse af undersøgelsesrapporter, statistiske ud-
redninger, metodehæfter og egentligt undervisningsmateriale til de nævnte 
grund- og efter uddannelser. 

• Mundtlig formidling i form af undervisning og oplæg på temadage og konfe-
rencer, undervisningsforløb, workshops osv. 

 
Derudover har centret en forpligtelse til via egen hjemmeside at informere bredt om 
sine aktiviteter. Informationen via nettet skal tilrettelægges således, at den målrettes 
den brede offentlighed og medierne. 
 
I forhold til gennemførelse af landsdækkende kampagner for at forebygge og mod-
virke prostitution og menneskehandel til prostitution kan centret som en del af sin 
kerneydelse stille medarbejderressourcer til rådighed såvel i forhold til planlægning 
som gennemførelse. 

Metodeudvikling 
Kompetencecentret skal være drivkraft i forhold til bl.a. at etablere og koordinere 
nationale/regionale og lokale metodeudviklingsprojekter, der har som mål at fore-
bygge og styrke den samlede indsats over for såvel prostituerede som kunder. Som 
eksempler herpå kan nævnes tværsektorielle samarbejdsprojekter, hvor involverede 
aktører på tværs af organisationer og myndigheder indgår i et forpligtende samarbej-
de med det mål at forbedre en social og sundhedsmæssig indsats. 
 
Centret skal bidrage til at kvalificere indsatsen regionalt, kommunalt og i enkelte 
institutioner. Indsatsen skal være kendetegnet ved at inddrage fagfolk fra en vifte af 
forskellige faggrupper og ved at involvere forskellige sektorer. 
 
Kompetencecentrets opgaver bliver dermed at virke som leverandør af konsulent-
ydelser, der skal vedligeholde og forankre nuværende aktiviteter på området og un-
derstøtte udviklingen af nye tiltag bl.a. på grundlag af internationale erfaringer. 
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Rådgivning og vejledning 
Kompetencecentret skal have en generel rådgivnings- og vejledningsforpligtelse på 
prostitutionsområdet over for den kommunale sektor og i forhold til ministerier og 
andre myndigheder. Centret skal løbende stille viden og kompetencer til rådighed for 
de kommunale socialforvaltninger i form af konkret konsulentbistand og generel 
information. Centret skal også opfylde rådgivende og vejledende funktioner over for 
andre faggruppe og beslutningstagere, der beskæftiger sig med området.  
 
Centret har en særlig forpligtelse over for centrale beslutningstagere, herunder Soci-
alministeriet, Ligestillingsministeriet, Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, 
Familieministeriet, Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Forpligtelsen i forhold 
til ministerier og nationale, EU- og internationale myndigheder er i hovedtræk føl-
gende: 

• At stå til rådighed med hurtig levering af data, systematiserede erfaringer, 
synspunkter o.l. om forhold på prostitutionsområdet og den relaterede menne-
skehandel og faglige tilgange. 

• At følge specifikke lovgivningstiltag inden for prostitution og den relaterede 
menneskehandel med henblik på at sikre eksempelvis ensartet tolkning af in-
tentionerne i og håndhævelse af lovgivningen. 

• At bidrage til det lovforberedende arbejde, eksempelvis i arbejdsgrupper, pro-
jektgrupper og med høringssvar vedr. forskellige delområder inden for prosti-
tutionsområdet og den relaterede menneskehandel. 

• At holde ministerier løbende orienteret om væsentlige overordnede europæi-
ske og internationale udviklingstendenser (fra internationale netværk og kon-
ferencer), der kan tænkes at påvirke indsatsen her i landet. 

 
Centret skal endvidere rådgive og vejlede private og frivillige organisationer og bru-
gerorganisationer inden for området. 

Faglig kvalificering og koordinering af landsdækkende opsøgende og 
kontaktskabende teams 
Der er behov for opsøgende teams af socialarbejdere for at etablere og formidle kon-
takt, foretage en forebyggende og skadereducerende indsats, bidrage til en langsigtet 
social indsats samt at indsamle viden om danske og udenlandske prostitueredes livs-
vilkår (jf. anbefalingerne i kap 4). De opsøgende socialarbejdere skal ligeledes fun-
gere som konsulenter for institutioner, der arbejder med unge under 18 år, og som 
fokuserer på sårbare og socialt udsatte unge med henblik på at forebygge, at de ender 
i prostitution. De opsøgende og kontaktskabende medarbejdere skal være fagperso-
ner med et ensartet fagligt niveau over hele landet, og de skal kunne fungere som 
støtte såvel for kvindelige som mandlige prostituerede og i forhold til institutioner 
for unge, og de skal kunne samarbejde med lokale offentlige og private organisatio-
ner. Ligeledes skal de opsøgende teams kunne forestå en landsdækkende anonym 
telefonrådgivning, som kan tilbyde neutral, anonym rådgivning til kvinder og mænd i 
prostitution, kunder og andre, som har behov for vejledning.  
 
Kompetencecentret skal løbende kunne opkvalificere de opsøgende og kontaktska-
bende teams viden og fungere som koordinerende for den faglige indsats og doku-
mentationen heraf. Ligeledes skal centret sikre, at der sker en løbende indsamling og 
bearbejdning af den viden, der opnås gennem det opsøgende arbejde og telefonråd-
givningen og formidle denne viden.  
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Den opsøgende sociale og sundhedsmæssige indsats kan organisatorisk forankres på 
flere niveauer:  
 
Kommunal forankring 
Princippet om at social indsats og kontakt til borgerne skal ligge i kommunen er væ-
sentligt, idet lokalkendskab og nærhed til miljøet ofte er af stor betydning for en so-
cial indsats. Dette peger umiddelbart på en naturlig organisatorisk forankring af de 
opsøgende og kontaktskabende teams i kommunalt regi.  En sådan indsats for prosti-
tuerede må imidlertid, på grundlag af de hidtidige erfaringer på området, forankres 
som et tilbud uden myndighedsfunktion og uden direkte indberetningspligt til social-
forvaltningen, hvis indsatsen skal nå sit mål.  
 
En del kommuner etablerer aktuelt sundhedscentre rettet til forskellige grupper af 
borgere med et umiddelbart sundhedsfagligt og mere langsigtet socialt fokus. En 
mulig fremtidig forankring kunne – afhængig af strukturreformens endelige konkrete 
udmøntning - derfor være i et lokalt sundhedscenter. Opgaverne kan også forankres 
f.eks. i forbindelse med den kommunale sundhedspleje. Sundhedsplejerskerne fore-
tager i forvejen hjemmebesøg og har en del viden om seksuelle problemstillinger, og 
tager udgangspunkt i sundhedsmæssige tilbud. Alternativt kan indsatsen knyttes til 
f.eks. misbrugskonsulenter, der i lighed med sundhedsplejerskerne har en udgående 
og opsøgende funktion.  
 
De væsentligste fordele ved en kommunal forankring er, at kommunerne har den 
direkte kontakt til borgerne i dagligdagen, herunder også til en del prostituerede. 
Kommunerne har dog ikke nødvendigvis kendskab til de problemer, der er forbundet 
med prostitution. Gennem opsøgende arbejde kan de oparbejde et kendskab til disse 
problemer og blive i stand til at tilbyde en mere helhedsorienteret sagsbehandling i 
sammenhæng med andre indsatser. 
 
Regional forankring 
Prostituerede prostituerer sig ofte i andre kommuner end dem de bor i, og opsøgende 
arbejde i den enkelte kommune kan derfor komme til at rette sig mod andre kommu-
ners borgere. Det kan desuden blive vanskeligt at etablere kontakt og tillid mellem en 
lokal, kommunalt ansat opsøgende medarbejder og en prostitueret, hvis denne risike-
rer at møde den opsøgende medarbejder i andre sammenhænge i hverdagen, og det 
vil være vanskeligt for medarbejderen at støtte den prostituerede i mødet med social-
forvaltningen. Ligeledes kan der i mindre kommuner med få prostituerede være risi-
ko for manglende faglig bæredygtighed i henseende til det sociale arbejde. 
 
Såfremt forankringen af rådgivende, vejledende og støttende funktioner på det socia-
le område efter strukturreformen bliver placeret i regionerne, vil en regional foran-
kring af det opsøgende og kontaktskabende arbejde kunne imødegå de vanskelighe-
der, der er forbundet med kommunal forankring. Opsøgende sociale teams med geo-
grafisk placering i de største byer, København, Århus, Trekantsrområdet (Vejle, 
Kolding og Fredericia), evt. Odense og Ålborg, kan arbejde på tværs af kommune-
grænserne i et regionalt område og som konsulenter i forhold til ungdomsinstitutio-
ner. De opsøgende teams skal udelukkende være kontaktskabende og rådgivende for 
personer i prostitution og fungere som brobyggere til socialforvaltningen og støtte i 
forbindelse med mødet med forvaltningen. Hvis kommuner har behov for konsulent-
bistand i forbindelse med konkret sagsbehandling, vil det være kompetencecentrets 
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medarbejdere, der yder denne bistand. En regional forankring af opsøgende teams vil 
både praktisk, fysisk og organisatorisk kunne sammenkædes med andre tilsvarende 
funktioner, jf. også PRO-ÅRHUS´ anbefalinger og vil i faglig henseende kunne have 
tætte samarbejdsrelationer med kompetencecentret. 
 
Forankring i kompetencecentret 
Det opsøgende og kontaktskabende arbejde kan dog også organiseres som en lands-
dækkende aktivitet i direkte tilknytning til kompetencecentret. Etablering af opsøgen-
de og kontaktskabende arbejde med forankring i en landsdækkende statslig organisa-
tion strider ganske vist mod ønskerne om at forankre al primær borgerkontakt i 
kommunalt regi, men rummer den fordel, at der kan etableres ét økonomisk og fag-
ligt bæredygtigt miljø for en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet og den 
relaterede menneskehandel, ligesom der i kompetencecentret kan ske løbende udvik-
ling og vedligeholdelse af de opsøgende teams kvalifikationer. Samtidig sikres der -
via disse optimale muligheder for systematisk - vidensindsamling på landsplan, som 
ellers kan være vanskelig for kompetencecentret at opnå. 
 
Denne organisering vil ganske vist betyde, at kompetencecentret vil komme til at 
omfatte såvel videns- og formidlingsfunktioner som borgerrettet socialt arbejde, 
hvilket kan synes modsætningsfyldt. De borgerrettede sociale funktioner opfylder 
dog samtidigt væsentlige funktioner i relation til vidensindsamling. Organisatorisk 
bør kompetencecentret derfor have to afsnit og særskilt ressourceallokering til ”det 
(borgerrettede) sociale praksisarbejde” og til ”videns- og formidlingsarbejdet.” Le-
delsen skal have en skærpet bevidsthed om dilemmaerne forbundet hermed og skal 
udarbejde en organisationsplan, som sikrer opretholdelse af de særskilte afsnit. Erfa-
ringerne fra PRO-Sentret i Oslo, der både er center for Oslo Kommunes sociale og 
opsøgende indsats på prostitutionsområdet og nationalt kompetencecenter, er lange 
og gode og kan tjene til inspiration og vejledning for en sådan model.  
 

11.4 Kompetencecentrets organisation 
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte har en særlig rolle på prostitutions-
området, idet PRO-Centret og nu PRO-Temaet gennem en årrække har virket som 
landsdækkende videnscenter på prostitutionsområdet, og koordineringen af gennem-
førelsen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel i forvejen sker 
i centret. PRO-Temaet har løbende bidraget med vidensproduktion, formidling, net-
værks- og uddannelsesaktiviteter, projekter m.v. på prostitutionsområdet og den rela-
terede menneskehandel. Det betyder, at VFC Socialt Udsatte har oparbejdet en bred 
ekspertise på området, og i dag besidder en stor samlet viden og en række kompeten-
cer inden for disse områder. Dermed vil en placering af et kompetencecenter i VFC 
Socialt Udsatte være en direkte og logisk udvikling af centrets nuværende aktiviteter. 
En etablering i VFC Socialt Udsatte kan samtidig sikre, at medarbejderne i kompe-
tencecentret integreres i et fagligt miljø, der kan være tilstrækkeligt udviklende. VFC 
Socialt Udsatte arbejder i forvejen med videns- og formidlingsarbejde med udsatte 
målgrupper, der i udgangspunkt er sammenlignelige med prostituerede. 
 
Der kan for at sikre demokratisk indsigt og faglig sparring etableres en følgegruppe 
til kompetencecentret, der underlægges bestyrelsen for VFC Socialt Udsatte. Følge-
gruppen kan sammensættes med repræsentation fra relevante ministerier, forsknings-
verden og praksissektoren. 
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Der skal udarbejdes et særskilt budget for komptencecentret ud fra ovenstående 
overvejelser. 
 

11.5 Anbefalinger 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der oprettes et 

landsdækkende kompetencecenter om prostitution (og den dertil relaterede 
menneskehandel) til fremtidig forankring af indsatsen på disse områder. 
Kompetencecentret skal råde over den nødvendige ekspertise og kompetence 
til at varetage de opgaver, som nævnes nedenfor, og skal bistå i gennemførel-
sen af aktiviteterne i den skitserede handlingsplan. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler på grundlag heraf, at kompetencecentrets fag-

lige kerneaktiviteter kommer til at ligge inden for fem overordnede indsats-
områder: Forskning og udredning, undervisning og formidling, metodeudvik-
ling, rådgivning og vejledning samt kvalificering og koordination af lands-
dækkende opsøgende og kontaktskabende teams, jf. ovenfor 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at den organisatoriske forankring af opsøgen-

de teams til en landsdækkende opsøgende social indsats på prostitutionsom-
rådet sker i kompetencecentret. En sådan placering vil være både faglig og 
økonomisk bæredygtig og vil give mulighed for systematisk vidensindsam-
ling om prostitution og den dertil relaterede menneskehandel. Samtidig vil 
opsøgende arbejde på internettet samt telefonrådgivning kunne placeres i 
samme sammenhæng, hvilket vil byde på store muligheder for vidensindsam-
ling, metodeudvikling og udvikling af helhedsorienterede sociale indsatser. 
En sådan placering vil også give de bedste rammer for at etablere kontakt og 
tillid og at støtte prostituerede i mødet med socialforvaltningen og i processen 
ud af prostitution.  

 
• Findes en organisatorisk forankring af de opsøgende sociale teams i kompe-

tencecentret ikke ønskelig, anbefales, at disse ligesom en telefonrådgivning 
organisatorisk placeres i regionale rammer, og således at der etableres faste 
strukturer for vidensindsamling på grundlag af disse regionale sociale aktivi-
teter og et nært fagligt samarbejde mellem de regionale teams og kompeten-
cecentret.  

 

11.6 Overvejelser om en alternativ organisation 
Størrelsen af målgrupperne kvinder og mænd i prostitution og unge i risiko for pro-
stitution samt forekomsten af dem i de enkelte kommuner kan give anledning til 
overvejelser om, hvorvidt et kompetencecenter udelukkende om prostitution og dertil 
relateret menneskehandel vil opfylde de behov, kommunerne kan have for et bredere 
tilbud om specialviden om mindre hyppigt forekommende, men fagligt meget van-
skelige spørgsmål.  
 
I lyset af prostitutionsfænomenets kompleksitet og behovet for en forebyggende og 
skadereducerende social og sundhedsmæssig indsats i forhold til prostituerede kvin-
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der og mænd og behovet for videns- og kapacitetsopbygning i kommunerne, er dette 
selvsagt ikke VFC Socialt Udsattes opfattelse.  
 
Videns- og Formidlingscentret har imidlertid som målgrupper socialt udsatte, herun-
der voksne med senfølger af seksuelle overgreb, kvinder og mænd udsat for vold i 
familien og kvinder og mænd i prostitution, herunder menneskehandel. Der er en 
række fælles teoretiske og vidensmæssige perspektiver, såvel som metodiske berø-
ringsflader og ligheder mellem disse sociale problemer, som kan begrunde og give 
synergi til et kompetencecenter, som dækker alle tre områder, og som vil kunne op-
fylde bredere behov for specialviden på områder, som kommunerne må beskæftige 
sig med. VFC Socialt Udsatte vil, såfremt det måtte ønskes, udarbejde et fagligt og 
organisatorisk grundlag og budget for et sådant kompetencecenter med kompetence-
områderne familievold, følger af seksuelle overgreb og prostitution. 
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12. Oplæg til handlingsplan på prostitutionsområdet 
På grundlag af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, Tema Prostitutions 
redegørelse den foreliggende viden om prostitueredes livsvilkår, skadevirkninger af 
prostitution og behov for sociale og sundhedsmæssige indsatser i forhold til prostitu-
tion (og dertil relateret menneskehandel) i Danmark, har PRO-Temaet udarbejdet et 
oplæg til en helhedsorienteret og integreret handlingsplan på prostitutionsområdet 
med henblik på at nå de udviklingsmål, der er opstillet i ”Det fælles ansvar” (2002). 
Der er behov for, at et tværministerielt udvalg i denne redegørelse udarbejder en så-
dan handlingsplan. 
 

12.1 Behov for en helhedsorienteret indsats for at begrænse 
prostitution 
Overordnet anser regeringen, at der er behov for en helhedsorienteret indsats for at 
begrænse prostitution i Danmark. I handlingsprogrammet ”Det fælles ansvar” fast-
slås: 

• at der er store negative helbredsmæssige og sociale konsekvenser ved at være 
prostitueret. 

• at prostitutionsdebut ofte er begrundet i sociale årsager. 
• at det er en vanskelig proces at komme ud af et liv som prostitueret. 
• at der er behov for både en social og sundhedsmæssig forebyggende indsats, 

så de mest sårbare unge ikke kommer ud i et liv som prostituerede. 
• at der er særlige problemstillinger, der knytter sig til handlen med kvinder til 

prostitution i Danmark.  
 

12. 2 Målene med handlingsplanen 
Målene med denne handlingsplan på prostitutionsområdet er at iværksætte en hel-
hedsorienteret og integreret handlingsplan med henblik på at nå udviklingsmålene i 
”Det fælles ansvar”:  
 
• At der sker en landsdækkende social og sundhedsmæssig indsats i forhold til pro-

stituerede kvinder og mænd, og at indsatsen forankres på det regionale og lokale 
plan. 

 
• At de prostituerede, der vil ud af et liv som prostituerede, får mulighed for en til-

gængelig støtte hertil. 
 
• At det opsøgende arbejde med tilbud om socialt forebyggende, personligt støt-

tende og sundhedsmæssigt skadereducerende indsats bliver styrket på landsplan, 
og at der i særlig grad sættes fokus på at forebygge, at unge går ind i en tilværelse 
som prostituerede. 

Delmål 
For at nå disse overordnede mål er der behov for: 
• En personlig, støttende og skadereducerende indsats til kvinder og mænd i prosti-

tution 
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• En helhedsorienteret, langsigtet social indsats for kvinder og mænd, som ønsker 
at komme ud af prostitution 

• Faglig rådgivning, vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere og andre fag-
personer i kommunerne 

• En særlig indsats i forhold til børn og unge i risiko for eller med erfaring fra be-
talt seksuel udnyttelse (herunder børn og unge udsat for menneskehandel) 

• En indsats i forhold til prostitutionskunder, som ønsker rådgivning og terapi 
• Viden og information 
 

12.3 Aktiviteter i en indsats på prostitutionsområdet 

Støtte til personer i prostitution 
Kvinder og mænd i prostitution er udsat for mange fysiske, psykiske og sociale be-
lastninger, samtidig med at de er stemplede i og af samfundet. De er socialt udsatte, 
samfundsmæssigt marginaliserede, og nogle er udstødte. Der er derfor behov for so-
cial og sundhedsmæssig støtte til personer i prostitution for at hindre yderligere mar-
ginalisering, reducere skader, og for at de kan opnå den sociale støtte og hjælp, de er 
berettiget til, herunder støtte til at komme ud af prostitution, hvis de ønsker det.  
 
Aktiviteter 
Der etableres landsdækkende opsøgende og kontaktskabende teams med udgangs-
punkt i de største byer til at skabe kontakt til og tillid blandt prostituerede, herunder 
herboende udenlandske prostituerede, nå kvinder handlet til prostitution på landsplan 
med information, og fungere som brobyggere til socialforvaltningen og andre myn-
digheder (kap. 4 og 7).169 
 
Der etableres en landsdækkende anonym telefonrådgivning til kvinder og mænd i 
prostitution, kunder, pårørende og andre, som har behov for oplysning og rådgivning 
(kap. 4). 
 
Der etableres en internetbaseret opsøgende social og sundhedsmæssig indsats for 
kvinder og mænd i prostitution med særligt henblik på at nå grupper, som ikke kan 
nås via almindeligt opsøgende socialt arbejde (kap. 4). 
 
På grundlag af en undersøgelse af prostitueredes sundhedsbehov gennemføres en op-
lysningsindsats over for henholdsvis kvindelige prostituerede, mandlige prostituerede 
og mænd i homoseksuelle miljøer (kap. 4). 
 
Der etableres særlige ”VIP-ordninger” for udsatte grupper, herunder prostituerede på 
alle venerieklinikker (kap. 4). 
 
Indsatsen for at bekæmpe handel med kvinder til prostitution fortsættes og udbygges 
på landsplan, og anbefalingerne i EU-kommissionens helhedsorienterede handlings-
plan mod menneskehandel inkorporeres i indsatsen (kap. 7). 
 
Aktive og forhenværende prostituerede høres og inddrages i etableringen af de nævn-
te indsatser (kap. 4). 
                                                 
169 Paranteserne henviser til de kapitler, hvor forslaget er behandlet og begrundet. 
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En helhedsorienteret, integreret langsigtet social og støttende indsats 
for personer, som ønsker at komme ud af prostitution 
Prostituerede, som ønsker at komme ud af prostitution, befinder sig i en meget van-
skelig og fastlåst social situation med behov for såvel social hjælp som personlig 
støtte. Denne situation forværres af den dobbeltbundne retsstilling for prostituerede, 
og af at den sociale lovgivnings bestemmelser om oplysningspligt harmonerer meget 
dårligt med den sociale realitet for personer, især kvinder, som søger at komme ud af 
prostitution. Der er derfor behov for såvel lovgivningsmæssige som praksisændrin-
ger, som støtter personer, som ønsker at komme ud af prostitution. 
 
Aktiviteter 
Mulighederne for at indføre ”frit lejde” i forhold til socialforvaltningen for særligt 
udsatte grupper undersøges (kap. 5).  
 
Muligheder for og konsekvenser af at etablere en ”fremadrettet” gældssanering af 
offentlig gæld for særligt udsatte borgere med stor offentlig gældsbyrde undersøges 
(kap. 5). 
 
Der tilvejebringes et klart handlingsgrundlag for kommunerne med et revaliderings-
perspektiv i forbindelse med prostitutionsophør, f.eks. i form af en opdateret og præ-
ciseret helhedsorienteret vejledning om behandling af sager, som involverer prostitu-
tion (kap. 5).  
 
Aktive og forhenværende prostituerede høres og inddrages i udarbejdelsen af den 
nævnte vejledning. 
 
Der gøres en særlig indsats for brobygning mellem socialforvaltninger og udenland-
ske herboende kvinder i prostitution (kap. 7).  

Faglig vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere og andre fagper-
soner i kommunerne 
Det sociale systems og socialarbejderes kendskab til prostitutionsområdet og prosti-
tueredes problemer er begrænset og præget af modsatrettede forforståelser. Der er 
derfor behov for generelle undervisningsinitiativer på de sociale uddannelser, sund-
hedsuddannelser og andre relevante uddannelser. Der er ligeledes behov for at ud-
danne og kvalificere nøglepersoner i kommunerne og for at disse kan hente faglig 
bistand og vejledning hos en instans med bred ekspertise på prostitutionsområdet og 
dertil relateret menneskehandel. 
 
Aktiviteter 
Der uddannes et netværk af nøglepersoner med viden om prostitutionsproblemer i de 
kommunale socialforvaltninger (kap. 5). 
 
Der etableres en central instans (kompetencecenter), hvor kommunerne har mulighed 
for at opnå konsulentbistand med specialviden på prostitutionsområdet og i forhold 
til sager, der indeholder prostitutionsproblematikker (kap. 5 og 11). 
 
Prostitution inddrages som et tema i grund-, efter- og videreuddannelsen på sociale 
uddannelser og sundhedsuddannelser samt pædagoguddannelser (kap. 5). 
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Der udarbejdes målrettet undervisningsmateriale om temaet til de nævnte uddannel-
ser (kap. 5 og 6).  
 
Der gennemføres en træningsindsats for politiet i alle politikredse om indikatorer på 
menneskehandel og ofrenes retsstilling som ofre for en forbrydelse, som potentielle 
vidner og om deres beskyttelsesbehov (kap. 7). 

En særlig indsats i forhold til børn og unge i risiko for eller med erfaring 
med betalt seksuel udnyttelse 
Socialarbejderes, pædagogers og andre fagpersoners kendskab til gruppen af unge i 
risiko for betalt seksuel udnyttelse og prostitution er ringe, hvilket betyder, at de er 
ude af stand til at forbygge og afværge, at unge ender i prostitution. Der er derfor be-
hov for generelle undervisningsinitiativer på pædagoguddannelser og andre sociale 
uddannelser for at kvalificere opsøgende socialarbejdere og personale på døgninstitu-
tioner og væresteder. Herudover er der behov for viden om og initiativer til børn og 
unge om udbredelsen af, risikoen for og følgerne af seksuelt betalt udnyttelse og pro-
stitution. 
 
Aktiviteter 
Der gennemføres en undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuel udnyttelse 
blandt marginaliserede eller udsatte unge, som ikke befinder sig i det almindelige 
undervisningssystem, herunder interview med unge, som har erfaringer med betalt 
seksuel udnyttelse (kap. 2 og 6). 
 
Handlingsplanen om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn revideres, således at 
den inddrager handel med børn og i højere grad kan fungere som et operationelt red-
skab, som løbende evalueres (kap. 6). 
 
Kendskabet til straffelovens § 223 a udbredes blandt relevante fagpersoner, myndig-
heder og institutioner (kap. 6). 
  
Der indføres ekstraterritorial strafbarhed for overtrædelse af straffelovens § 223 a 
(kap. 6). 
 
Der udarbejdes eller inddrages undervisningsmateriale om betalt seksuel udnyttelse 
til brug i seksualundervisning i folkeskolens ældste klasser (kap. 9). 
 
Betalt seksuel udnyttelse inddrages som et tema i Ligestillingsministeriets kampagne 
om ungdomskultur og kønsroller (kap. 9). 
 
Prostitution inddrages som et tema i grund-, efter- og videreuddannelsen på sociale 
uddannelser, sundhedsuddannelser og pædagoguddannelser (kap. 6). 
 
Der udarbejdes målrettet undervisningsmateriale om temaet til de nævnte uddannel-
ser (kap. 6).  
 
Der udarbejdes en værktøjskasse til fagfolk med lovgivning, regler og indsatsmulig-
heder samt råd, vejledning og henvisningsmuligheder (kap. 6). 
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En indsats i forhold til prostitutionskunder, som ønsker rådgivning og 
terapi 
Nogle prostitutionskunder oplever afhængighed og psykiske problemer forbundet 
med køb af seksuelle ydelser. Samtidig viser nordiske erfaringer, at tilbud om råd-
givning og terapi kan have den virkning, at nogle mænd ophører med at købe seksu-
elle ydelser og kan dermed have en præventiv funktion med hensyn til at begrænse 
udbredelsen af prostitution, ligesom et sådant tilbud kan virke debatskabende om køb 
af seksuelle ydelser. 
 
Aktiviteter 
Der etableres på forsøgsbasis en anonym rådgivning til prostitutionskunder, der selv 
opfatter deres køb af seksuelle ydelser som problematisk (kap. 8). 
 
Den landsdækkende anonyme telefonrådgivning til kvinder og mænd i prostitution 
gøres også tilgængelig for oplysning og umiddelbar rådgivning til kunder (kap. 8). 
 
Der udarbejdes en informationskampagne om prostitution og den dertil relaterede 
menneskehandel rettet mod både potentielle og aktuelle prostitutionskunder (kap. 8). 

Viden og information 
For at gennemføre en helhedsorienteret og integreret indsats på prostitutionsområdet 
er viden og information nødvendig hos ministerier, myndigheder, i kommunerne og 
hos medarbejdere inden for og andre fagpersoner i berøring med området. En sådan 
viden skal for at være effektiv, opdateret, kvalificeret og integreret på alle niveauer. 
Ligeledes er faktabaseret information til medier og befolkningen nødvendig for, at 
der kan skabes en forståelse for prostitution som et socialt problem. Der er derfor 
behov for, og det vil være mest effektivt at samle ekspertise med den nødvendige 
viden og formidlingskapacitet i en central instans, som kan stå til rådighed med viden 
og information. 
 
Aktiviteter 
Der etableres et kompetencecenter om prostitution med henblik på forskning, løben-
de vidensindsamling og formidling om prostitutionsområdet og den dertil relaterede 
menneskehandel, som indgår i relevante nationale og internationale netværk inden 
for disse områder.  (kap. 11). 
 
Der udvikles et formaliseret samarbejde mellem politiet og kompetencecentret om 
monitorering af udviklingen på prostitutionsområdet (kap. 4). 
 
Der oprettes en uafhængig national rapportør om menneskehandel i overensstemmel-
se med anbefalingerne i EU's Haag Deklaration (kap. 7). 
 
Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentation fra alle relevante 
ministerier til at udmønte og koordinere initiativerne i denne handlingsplan og vurde-
re andre mulige initiativer.  
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13. Samlede anbefalinger 

13.1 Kapitel 2 

Voksnes prostitution 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der afsættes res-

sourcer til, at der kan foretages konkrete undersøgelser af prostitutionens omfang 
og organisering på områder, som i dag er meget dårligt belyst:    
• Mandlige prostituerede 
• Personer, der ikke annoncerer 
• Udenlandske prostituerede 
• Prostituerede, der prostituerer sig for tjenester, varer m.v. 
• Antal prostituerede på internetbaserede kontaktannoncer 
• Sex- og swingerklubber 
• Det anbefales, at der etableres et institutionaliseret samarbejde om en årlig 

monitorering af prostitutionsmarkedernes udvikling mellem Rigspolitiets Na-
tionale Efterforskningsstøttecenter og Videns- og Formidlingscentret for So-
cialt Udsatte. 
 

Unge i betalt seksuel udnyttelse 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, der skabes et for-

maliseret samarbejde mellem centret, PRO-Temaet og Udviklings- og For-
midlingscentret for Børn og Unge med mandat fra Socialministeriet og Ju-
stitsministeriet til at varetage national monitorering på området betalt seksuel 
udnyttelse.  

 
• Det anbefales, at der skaffes økonomiske ressourcer til, at det ovenfor nævnte 

samarbejde inden for rammerne af samarbejdet i ”Children at Risk in the Bal-
tic Sea States” kan initiere, at en dansk forskningsinstitution gennemfører en 
lignende undersøgelse, som den svenske undersøgelse gennemført af Svedin 
& Priebe, 2004. 

 
• Det anbefales endvidere, at der tilvejebringes grundlag for, at det ovennævnte 

samarbejde gennemfører lignende undersøgelser blandt ”socialt udsatte” eller 
”marginaliserede unge”, som ikke befinder sig i det almindelige folkeskole- 
eller ungdomsuddannelsessystem.  

 

13.2 Kapitel 4 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der med ud-

gangspunkt i de største byer etableres opsøgende socialt og sundhedsmæssigt 
arbejde i forhold til kvinder og mænd i prostitution. Da prostitutionen findes 
over hele landet, og prostituerede er mobile, er der behov for, at den opsø-
gende sociale og sundhedsmæssige indsats kan nå ud over kommunegrænser-
ne og dække hele landet samt etablere kontakt til mandlige prostituerede og 
homoseksuelle miljøer og evt. udvikle samarbejde med private organisationer 
om opsøgende arbejde.  
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• Det anbefales, at der på grundlag af en behovsanalyse på landsplan etableres 
4 - 5 opsøgende teams på 3 - 4 socialarbejdere, evt. som foreslået af PRO-
Århus, i Ålborg, Århus, Trekantsområdet (Vejle, Kolding og Fredericia), evt. 
Odense, og i København. For at dække en helhedsorienteret social rådgivning 
og vejledning i forhold til de prostitueredes behov må socialarbejderne have 
en bred viden om retlige og økonomiske spørgsmål, som sociale ydelser, 
gældssanering, skattemæssige og andre problemstillinger af betydning for 
målgrupperne. 

 
• Det anbefales, at de opsøgende socialarbejdere får en målrettet uddannelses-

mæssig introduktion til prostitutionsområdet, de prostitueredes daglige liv, 
skadevirkninger, de sociale, retlige og sundhedsmæssige spørgsmål af særlig 
betydning for de prostituerede kvinders og mænds behov, samarbejde med 
social-, sundheds- og skatteforvaltninger, samt at de bliver trænet i etiske, 
kommunikationsmæssige og andre relevante spørgsmål, de kan komme ud for 
som frontmedarbejdere i prostitutionsmiljøerne. De opsøgende medarbejdere 
bør organiseres i et netværk, hvor de kan udveksle erfaringer og tilbageven-
dende modtage vidensmæssig opdatering.  

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der etableres en landsdækkende telefonråd-

givning for kvinder og mænd i prostitution samt for pårørende og andre, som 
har behov for oplysning på prostitutionsområdet. Telefonrådgivningen skal 
kunne tilbyde anonym rådgivning og vejledning og skal danne grundlag for 
vidensindsamling. En telefonrådgivning kan etableres i forbindelse med regi-
onalt opsøgende socialt arbejde og som udbygning på andre initiativer som 
f.eks. internetrådgivning. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der etableres tilbud, der udvikler et inter-

netbaseret opsøgende socialt og sundhedsmæssigt arbejde for kvinder og 
mænd i prostitution som supplement til anden rådgivning og med henblik på 
at nå grupper af prostituerede, som en almindelig opsøgende social indsats 
har vanskeligt ved at nå. 

 
• Det anbefales, at Sundhedsstyrelsen foranlediger, at der iværksættes videns-

indsamling om prostitueredes helbredstilstand og sundhedsmæssige behov, 
og at der iværksættes målrettede oplysningsindsatser om forebyggelse, test og 
behandling af seksuelt overførbare sygdomme, herunder HIV/AIDS i forhold 
til prostituerede af begge køn og til mænd i homoseksuelle miljøer. 

 
• Det anbefales, at ”VIP-ordninger” etableres eller udbygges på alle vernerie-

klinikker for de svageste grupper i samfundet, herunder prostituerede. 
 

13.3 Kapitel 5 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte finder, at der er behov for 

en afklaring af de lovgivningsmæssige og politiske dobbeltheder omkring 
prostitueredes skatte- og socialretlige retsstilling. Dette er et politisk anlig-
gende og må forventes at kræve lovgivning. 
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• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at et revalideringsperspektiv – hvad enten 
dette bliver aktivering eller revalidering – opstilles som generelt mål for det 
sociale arbejde for prostituerede, således at kommunen forpligtes til at udar-
bejde en plan for en helhedsorienteret social behandling med sigte på revali-
dering samt behandling og personlig støtte i den periode, det vil tage for 
kvinden at opnå selvforsørgelse på arbejdsmarkedet eller som selvstændig.  

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at der inden for rammerne af den sociale lov-

givning skabes mulighed for undtagelsesvis at se bort fra uoplyste indtægter, 
hvor dette kan være en forudsætning for, at en person kan bevæge sig ud af 
en fastlåst social situation. Der kan være behov for en generel snæver undta-
gelsesbestemmelse i aktivloven for at imødegå situationer, som blokerer for 
social udvikling. Gennem en uddybende præcisering i lovbemærkningerne er 
det muligt at afgrænse de målgrupper, f.eks. prostituerede, eller situationer, 
en sådan undtagelsesbestemmelse skal gælde for.  

 
• VFC Socialt Udsatte finder, som også konstateret i folketingsdebatten af be-

slutningsforslag B 55, at der er behov for at der skabes mulighed for ”frit lej-
de” for prostituerede i forbindelse med prostitutionsophør og for andre udsat-
te grupper. Endvidere anbefales det at afprøve en fremadrettet gældssanering  
for borgere med stor offentlig gældsbyrde. Etablering af sådanne sociale ord-
ninger er dog uanset udformning et politiske anliggender og vil kræve lovgiv-
ning. 

 
• Det anbefales, at der som et absolut minimumsgrundlag for kommunernes 

behandling af prostitution som et socialt problem tilvejebringes en klar opda-
teret og præciseret vejledning til kommunerne om behandlingen af sager, 
som involverer prostitution, jf. også Etisk Råd i Dansk Socialrådgiverfor-
ening.  

 
En sådan vejledning skal give den fornødne viden og klarhed om prostitution 
som et socialt problem, skabe grundlag for etablering af tillid og respekt i 
sagsbehandlingen, tillid til handling fra socialforvaltningens side og åbenhed 
om prostitutionen. Den skal derfor omfatte: 
  

- En klar definition af prostitution som et socialt problem, som begrun-
der hjælp  

- En beskrivelse af den prostitueredes psykosociale situation som bag-
grund herfor 

       
Herudover må en vejledning indeholde en helhedsorienteret beskrivelse af og 
konkret vejledning om: 
 

-  Kommunens pligter over for kvinder (og mænd), som søger hjælp til 
prostitutions ophør  

-  Kvindernes pligter og rettigheder, herunder retten til og muligheder 
for at medbringe en bisidder 

- Relevante sociale og behandlingsmæssige tilbud  
-  Retlige og sociale rammer og muligheder for den sociale indsats 
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-  Etablering af tillid og åbenhed mellem sagsbehandler og den prostitu-
erede 

-  Etiske principper for og dilemmaer i sagsbehandlingen 
-  Retningslinier for udarbejdelse af en handleplan og for sagsbehand-

lingen 
-  Tværsektorielle handlingsmuligheder og samarbejde mellem sociale, 

sundheds-, uddannelses- og skattemyndigheder etc. 
- Evt. praktiske værktøjer og best-pratice-modeller, som kan lette sags-

behandlingen  
- Aktive som forhenværende prostituerede høres i udarbejdelsen af vej-

ledningen 
 

• Det anbefales, at der ud fra de foreliggende erfaringer med opsøgende arbejde 
blandt prostituerede etableres opsøgende teams, som beskrevet i kap. 4, der 
kan varetage en social og sundhedsmæssig forebyggende og skadereduceren-
de indsats, åben og anonym rådgivning til prostituerede og kan fungere som 
brobyggere til socialforvaltningen og som støttepersoner under sagsbehand-
lingen.  

 
• Det anbefales, at prostitution indføres som obligatorisk tema i undervisningen 

på sociale uddannelser og andre relevante grund- og efteruddannelser, at der 
udarbejdes problemorienteret undervisningsmateriale hertil, samt at der sikres 
kendskab til prostitution som socialt problem i kommunalpolitiske og ledel-
sesmæssige fora. 

 
• I lyset af størrelsen af målgruppen prostituerede kvinder og mænd på lands-

plan anbefales, at nogle sagsbehandlere i de større byer og en eller et par 
sagsbehandlere i andre kommuner uddannes som nøglepersoner i socialfor-
valtningerne til at støtte kolleger i behandlingen af sager om prostitutionsop-
hør, og der bør skabes et netværk af nøglepersoner/koordinatorer på lands-
plan, som kan fungere som forum for vidensmæssig opdatering, opkvalifice-
ring og erfaringsudveksling. 

 
• Det anbefales, at der skabes mulighed for, at kommunerne kan opnå konsu-

lentbistand til behandling af konkrete sager hos en instans med specialiseret 
viden om prostitutionsområdet for at sikre en effektiv og kvalificeret sagsbe-
handling i de komplekse sager, som involverer prostitution,.   

 

13.4 Kapitel 6 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der skaffes 

økonomisk grundlag for, at der i ”Forskningsnetværk mod seksuelt misbrug 
af børn” kan tages initiativ til at gennemføre undersøgelser om seksuel udnyt-
telse blandt ”socialt udsatte” eller ”marginaliserede unge”, som ikke befinder 
sig i det almindelige folkeskole- eller ungdomsuddannelsessystem.  

 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der skaffes 

økonomisk grundlag for, at der i det ovennævnte samarbejde kan tages initia-
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tiv til at gennemføre kvalitative interviewundersøgelser blandt unge, som har 
erfaringer med betalt seksuel udnyttelse. 

 
• Det anbefales, at Justitsministeriet og Socialministeriet nedsætter en tværmi-

nisteriel arbejdsgruppe, og med inddragelse af relevante organisationer og ak-
tører på udførelsesniveau reviderer handlingsplanen om bekæmpelse af sek-
suelt misbrug af børn, således at det sikres, at den fremover i højere grad kan 
fungere som et operationelt redskab, som løbende evalueres.  

 
• Det bør sikres, at planen inddrager handel med børn, uanset hvilken type ud-

nyttelse, de er handlet til. 
 

• Det bør sikres, at planen indeholder målsætninger om udbredelse af kendska-
bet til straffelovens forbud mod køb af seksuelle ydelser hos unge under 18 år 
hos relevante fagpersoner, myndigheder og institutioner, ligesom formulerin-
gen af straffelovens § 223 a bør genovervejes med udgangspunkt i Tillægs-
protokollen til FNs Konvention om barnets rettigheder, om handel med børn, 
børneprostitution og børnepornografi, artikel 2 og EUs Rammeafgørelse, ar-
tikel 2, litra ii). 

 
• Det anbefales, at der ved en lovændring sikres en formulering af straffelovens 

§ 223 a i overensstemmelse med anbefalingerne i Justitsministeriets evalue-
ringsundersøgelse (Lautrup 2002). Ligeledes bør der i forbindelse med even-
tuelle lovændringer, som følge af Jurisdiktionsudvalgets arbejde med ekstra-
territorial strafbarhed (dobbelt strafbarhed)170, vedtages en ændring af formu-
leringen af straffelovens § 223 a. 

 

13.5 Kapitel 7 

Udenlandske migrantprostituerede 
• Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte anbefaler, i forlængelse af 

anbefalingerne i kap. 2, systematisk monitorering af udviklingen og ændrin-
ger i de udenlandske prostitutionsmiljøer for at øge indsigten i kvindernes 
vilkår og muliggøre en målrettet indsats for dem. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at en opsøgende forebyggende og skaderedu-

cerende indsats rettet mod danske kvinder i prostitution udstrækkes til også at 
omfatte udenlandske kvinder i prostitution, som har opholdstilladelse, med 
henblik på, at der derved kan ske en brobygning til socialforvaltningen.   

 
• Det anbefales, at en opsøgende forebyggende og skadereducerende indsats 

blandt udenlandske prostituerede gøres landsdækkende inden for de i kap. 4 

                                                 
170 Regeringen vil ”under inddragelse af jurisdiktionsudvalgets anbefalinger vurdere straffelovens 
bestemmelser om strafmyndighed med henblik på i Danmark at kunne retsforfølge danskere, der i 
udlandet overtræder straffelovens bestemmelser om seksuel udnyttelse af børn” (Justitsministeriet & 
Socialministeriet 2003:55)   
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nævnte rammer, idet en stor del, måske størstedelen, af udenlandske prostitu-
erede befinder sig uden for Københavnsområdet.  

 
• Det anbefales, at der i forbindelse med opkvalificering af kommunernes per-

sonale i de sociale og sundhedsmæssige systemer bliver sat fokus på handle-
forpligtigelser og -muligheder i forhold til disse særligt sårbare målgrupper, 
samt at sagsbehandlere og andre socialarbejdere kan søge konsulentbistand 
hos en instans med særlig ekspertise på området. 

 
• Det anbefales, at muligheder og betingelser for etablering af et to-årigt for-

søgsprojekt om migrationsrådgivning i Thailand i samarbejde mellem PRO-
Sentret i Norge, VFC Socialt Udsatte og de respektive udenrigsministerier/ 
ambassader undersøges, og at der tilvejebringes et økonomisk grundlag for et 
sådant projekt i samarbejde mellem de respektive ministerier. Det anbefales 
ligeledes, at der udarbejdes skriftligt informationsmateriale om retlige, socia-
le og kulturelle vilkår for kvindelige migranter i de to lande til brug i lande 
med lignende migrationsforekomst. 

 

Foreløbige anbefalinger om handel med kvinder 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler derfor, at Uden-

rigsministeriet i sin politik og strategier fokuserer på kerneårsager til og fo-
rebyggelse af menneskehandel, især med kvinder, nemlig fattigdomsbekæm-
pelse og ligestillingsproblematikker i afsenderlandene, og at der inkorporeres 
konkrete elementer for at forebygge handel med kvinder i relevante lande-
programmer, samt at sådanne tiltag sikres gennemført i den konkrete udmønt-
ning af Danidas nye strategi på køns- og ligestillingsområdet. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. 

handel med kvinder vurderer, hvorledes et samarbejde mellem de relevante 
ministerier og myndigheder kan institutionaliseres og koordineres, baseret på 
en løbende kommunikation mellem nøgleaktører, med henblik på at styrke 
indsatsen. Det anbefales, at arbejdsgruppens arbejde tager udgangspunkt i re-
kommendationerne i EU-kommissionens ekspertgruppes handlingsplan på 
grundlag af den såkaldte ”Brusselsdeklarartion”, som forventes at foreligge 
ultimo 2004. 

 
• VFC Socialt Udsatte ser, skønt politiet har udvist stor opmærksomhed og for-

ståelse over for menneskehandel med kvinder til prostitution, fortsat et behov 
for en kvalificeret træning i politiet på såvel strategisk som operationelt ni-
veau. Det anbefales derfor, at der gennemføres en træningsindsats for politiet 
i alle politikredse om det internationale og nationale retsgrundlag for menne-
skehandel, om ofrenes retsstilling som ofre for en forbrydelse og som poten-
tielle vidner og deres beskyttelsesbehov, om indikatorer på, at en person er 
udsat for menneskehandel og om politiets funktion og samarbejde med 
NGOer.  

 
• Det anbefales, at der etableres formelle samarbejdsprocedurer, f.eks. automa-

tisk underretning til Reden Stop Kvindehandel, hvor der kan være tale om po-
tentielle ofre samt findes en klar rollefordeling mellem nøgleaktører. Idet så-
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danne procedurer for samarbejdet mellem politiet, RSK og Udlændingestyrel-
sen kan medvirke til, at man undgår for tidlig hjemsendelse af personer udsat 
for menneskehandel og den dermed forbundne risiko. 

 
• VFC Socialt Udsatte finder, at der er grund til at genoverveje den eksisteren-

de refleksionsperiode på 15 dage i henhold til udlændingeloven og vil anbefa-
le, at refleksionsperioden forlænges til minimum tre måneder. Al ekspertise 
og erfaringer fra andre europæiske lande tilsiger, at 15 dage langt fra er til-
strækkelig til at opbygge en tillid hos en kvinde udsat for menneskehandel og 
styrke hendes tro på retssystemet, så hun er villig til at medvirke med oplys-
ninger, som kan lette retsforfølgelsen af kriminelle bagmænd. Ligeledes er 15 
dage meget kort tid til at forberede hjemsendelse, og den hurtige hjemvenden 
øger markant risikoen for, at kvinden bliver handlet på ny. PRO-Temaet er 
naturligvis opmærksom på, at en sådan beslutning vil være en politisk beslut-
ning. 
 

• Det anbefales, at der oprettes en uafhængig national rapportør om menneske-
handel i overensstemmelse med anbefalingerne i EU's Haag Deklaration og 
på baggrund af erfaringerne med den hollandske rapportør. 
 

13.6 Kapitel 8 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der på grund-

lag af en behovsundersøgelse og -analyse udarbejdes en model til en rådgiv-
ning, som kan imødekomme prostitutionskunders behov for rådgivning og te-
rapeutisk behandling, og at der på grundlag heraf på forsøgsbasis etableres en 
anonym rådgivning og behandlingstilbud for disse (og eventuelt andre mål-
grupper), samt at forsøgsprojektet dokumenteres og evalueres efter forsøgspe-
rioden. 

 
• Det anbefales, at seksualrådgivninger for unge kvalificeres til at rådgive unge 

mænd om spørgsmål om køb af seksuelle ydelser og overvejelser herom. 
 

13.7 Kapitel 9 
• Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte anbefaler, at der på bag-

grund af en kunde- og holdningsundersøgelse gennemføres en kampagne med 
henblik på at begrænse udbredelsen af prostitution. Et mere videns- og min-
dre mytebaseret billede af prostitution kan have en forebyggende effekt i så 
henseende, idet forståelse for de prostitueredes livsvilkår og udsathed kan på-
virke efterspørgslen og foranledige, at potentielle prostitutionskunder afhol-
der sig fra at købe seksuelle ydelser.  

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler, at Undervisningsministeriet og Sundhedssty-

relsen foranlediger, at emnerne betalt seksuel udnyttelse og prostitution bliver 
inddraget i den obligatoriske seksualundervisning i de ældste klasser i folke-
skolen, herunder i Sundhedsstyrelsens kommende materiale til seksualunder-
visning.  
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• Det anbefales, at spørgsmål om betalt seksuel udnyttelse og prostitution ind-
drages i Ligestillingsministeriets kampagne om køn og ungdomskultur, såle-
des at også lærere, pædagoger og andre fagfolk, som arbejder med unge, får 
øget opmærksomheden på problemet.  

 

13.8 Kapitel 11 
• Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at der oprettes et 

landsdækkende kompetencecenter om prostitution (og den dertil relaterede 
menneskehandel) til fremtidig forankring af indsatsen i på disse områder. 
Kompetencecentret skal råde over den nødvendige ekspertise og kompetence 
til at varetage de opgaver, som nævnes nedenfor, og skal bistå i gennemførel-
sen af aktiviteterne i den skitserede handlingsplan. 

 
• VFC Socialt Udsatte anbefaler på grundlag heraf, at kompetencecentrets fag-

lige kerneaktiviteter kommer til at ligge inden for fem overordnede indsats-
områder: Forskning og udredning, undervisning og formidling, metodeudvik-
ling, rådgivning og vejledning samt kvalificering og koordination af lands-
dækkende opsøgende og kontaktskabende teams, jf. ovenfor 

 
• Det anbefales, at den organisatoriske forankring af opsøgende teams til en 

landsdækkende opsøgende socialt indsats på prostitutionsområdet bliver i 
kompetencecentret. En sådan placering vil være både faglig og økonomisk 
bæredygtig og vil give mulighed for systematisk vidensindsamling om prosti-
tution og den dertil relaterede menneskehandel. Samtidig vil opsøgende ar-
bejde på internettet samt telefonrådgivning kunne placeres i samme sammen-
hæng, hvilket vil byde på store muligheder for såvel vidensindsamling, meto-
deudvikling og udvikling af helhedsorienterede sociale indsatser. En sådan 
placering vil også give bedste rammer for etablere kontakt og tillid og støtte 
prostituerede i mødet med socialforvaltningen og i processen ud af prostituti-
on. 

  
• Findes en organisatorisk forankring af de opsøgende sociale teams i kompe-

tencecentret ikke ønskelig anbefales, at disse ligesom en telefonrådgivning 
organisatorisk placeres i regionale rammer, og således at der etableres faste 
strukturer for vidensindsamling på grundlag af disse regionale sociale aktivi-
teter og et nært fagligt samarbejde mellem de regionale teams og kompeten-
cecentret.  

 

13.9 Kapitel 12 
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anbefaler, at et tværministerielt 
udvalg med udgangspunkt i denne redegørelse og oplægget til en handlingsplan 
udarbejder en helhedsorienteret og integreret handlingsplan på prostitutionsom-
rådet med henblik på at nå de udviklingsmål, der er opstillet i regeringens hand-
lingsprogram for de svageste grupper: ”Det fælles ansvar” (2002) og Danmarks 
nationale handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (August 
2003). 
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