SOM FANDEN LÆSER BIBLEN
Af Hanne Helth, talsperson for 8. marts-initiativet og styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfunds
Københavnskreds
Et femkløver af stærke prostituerede har brugt påsken på at markedsføre deres prostitutionsforretninger. De
er ikke ofre, fastslår de med martyrmine. Bl.a. belærer de i e-mails nogle af mere end 100 mænd i Dansk
Kvindesamfunds kampagne www.tagstillingmand.dk om, at det er forkert at tage stilling til sexkøb uden
først at spørge femkløveret, hvad man bør mene.
Ikke overraskende. Prostitutionstilhængere mener oftest, at vi, der ikke er prostituerede eller sexkøbere, ikke
må mene noget om prostitution som fænomen, for så er vi moralske, sexforskrækkede – og onde feminister,
puha! Godt, at man på andre samfundsområder må mene noget uden at have erfaringer fra egen krop. Ellers
kunne vi jo lige så godt lukke Folketinget og afskaffe demokratiet.
Femkløveret bruger i deres artikel i nærværende dagblad den 17. marts – ”Prostituerede er ikke ofre” propagandistisk udvalgte resultater fra en hollandsk undersøgelse som belæg for deres påstand. Hermed
forbigår de forholdene for ca. 3.000 udenlandske prostituerede i Danmark, heraf en del sexslaver, næsten
1.000 gadeprostituerede, unge, der sælger sex via chatrooms, escortprostituerede, prostituerede mænd i det
homoseksuelle miljø m.m. Og alle de ikkedokumenterede prostituerede, fordi mørketallet i opgørelser af
prostitutionsomfanget er stort.
Femkløveret skriver: ”Af den lødige forskning fremgår det, at langt hovedparten af os (prostituerede) har det
rigtig godt, og en del af os har det endda bedre end gennemsnittet. Kun knap en fjerdedel har det ikke godt
i deres job”. Det skal overbevise os om, at prostitution er et dejligt og udviklende ”arbejde”. I min optik er
det både kynisme og vildledning. Den hollandske undersøgelse viser, at en fjerdedel klarer sig forholdsvis
godt, at halvdelens helbredstilstand var dårligere end kontrolgruppens, og at den sidste fjerdedel led af svære
følger. Hvis det var tilfældet på en hvilken som helst dansk arbejdsplads, ville man lukke den øjeblikkeligt.
Prostitution defineres netop som et socialt problem og ikke som arbejde, fordi staten anerkender den store
risisko for varige skadevirkninger.
Hvad en dansk bordelundersøgelse af 128 bordelprostituerede siger, og som overses af femkløveret, er: En
af de vigtigste årsager til at prostituere sig for over 80 pct. af kvinderne var pengemangel; en tredjedel debuterede i alderen 15-20 år; næsten halvdelen havde ikke uddannelse; en femtedel følte en afsky ved prostitution, der gjorde, at de var nødt til at holde pauser af og til, og næsten en tredjedel overvejede at holde op.
Der er tale om en overvægt af socialt sårbare kvinder. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af aktive bordelprostitueredes erfaringer. Men prostitution er en fremadskridende, ødelæggende proces, og nogle oplever
først år efter prostitutionsophør alvorlige følger. Kierkegaard har ret, når han konstaterer, at livet forstås
baglæns. Nogle klarer sig uden varige mén – femkløveret er forhåbentlig blandt disse – de fleste er mærket
for livet. De kvinder har samfundet et ansvar over for.
En del kvinder har oplevet seksuelle og andre krænkelser, som medvirker til, at de ender i prostitution.
Nogle udenlandske kvinder handles som sexslaver. At påstå, at ingen prostituerede er ofre, er en manglende
anerkendelse af, at prostitution har en alvorlig social, etnisk, økonomisk og kønsmæssig slagside. Nogle
prostituerede er ikke ofre, men fælles for alle er, at de udviser højrisikoadfærd ved at gå ind i prostitution
- de risikerer at blive ofre. Femkløveret blæser bl.a. på en fjerdedel danske bordelprostitueredes ødelagte liv,
når de ikke mener, at samfundet bør gøre noget ved problemet. De ønsker ingen forandring.
Set i lyset af, at femkløverets egne forretningsinteresser står på spil, forstår man dem godt. Men i stedet for
at gemme sig bag fjermasker og markedsføre prostitution på sexede pressekonferencer bør femkløveret finde
den sociale ansvarsfølelse frem. Prostitution er så skadelig, at den bør begrænses, hvis Danmark vil leve op
til den demokratiske kerneværdi om at tage ansvar for udsatte grupper i samfundet. Derfor bør vi forbyde
køb af sex.

