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SF’s Folketingskandidat Balder Mørk Andersen anklager Institut for Menneskerettigheder (IMR)
for juridisk vrøvl (8.5.). Det er vrøvl, lyder det, at prostitution er en ret. Nu er det imidlertid en grov
forenkling og en stor misforståelse at sige, at IMR har erklæret prostitution for en menneskeret. Jeg
kan klart afvise, at prostitution er en menneskeret.
Misforståelsen opstår måske, når vi fra instituttets side gør opmærksom på, at
prostituerede har rettigheder – ligesom alle andre mennesker i Danmark. De er med ét ord
rettighedshavere. Og det indebærer en ret til selvbestemmelse over deres egen krop og liv. Disse
rettigheder er så fundamentale, at der skal meget tungtvejende argumenter til, før staten kan gå ind
og begrænse dem. Omvendt har alle rettighedshavere krav på, at staten går langt for at beskytte og
respektere deres rettigheder. Det vælger Balder Mørk Andersen at se bort fra.
Når IMR blander sig i debatten om prostitution, er det altså først og fremmest for at sikre, at
rettighedsperspektivet ikke glider ud. Og for at sikre, at vi ikke for hurtigt umyndiggør mennesker
og fratager dem deres selvbestemmelsesret. Det handler om at fastholde respekten for dem som
værdige og selvstændige individer – også selv om man vil bekæmpe de mange negative
konsekvenser, som prostitution medfører.
Så længe der er prostituerede, som ikke anser sig selv som nødstedte ofre, så er det ud
fra et rettighedsperspektiv meget svært at fratage samtlige prostituerede deres selvbestemmelsesret.
Det ville da også være i strid med både FN’s kvindekonvention og dansk lovgivning. Ifølge den har
staten nemlig pligt til at gribe ind og bekæmpe kvindehandel og udnyttelse af kvinder ved
prostitution – men kun når det er nødvendigt og rimeligt.
IMR foreslår derfor en løsning, hvor respekten for det enkelte menneskes værdighed
og rettigheder går først, og hvor staten samtidig begrænser sin indgriben i individets
selvbestemmelsesret i det omfang, det er nødvendigt: et klart og konsekvent forbud mod køb af
seksuelle ydelser fra tvangsprostituerede og handlede mennesker – kombineret med en øget og mere
målrettet indsats fra velfærdssamfundets side over for de prostituerede, der har behov for hjælp.
Den kyniske menneskehandel og prostitutionen skal bekæmpes – uden at vi ofrer de
prostitueredes rettigheder.

