Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet
Regeringen understøtter sexkøb
8. marts-initiativet retter en skarp kritik mod regeringen, der med et 4-årigt kommunalt forsøgsprojekt, en
skærpelse af straffen for rufferi og menneskehandel, (endnu) en undersøgelse af sexkøberne og frit lejde til
prostituerede skrotter planen om at gøre det forbudt at købe sex i Danmark. Igen er mænds ret til at købe
sex og udøve vold mod kvinder i prostitution fredet.
”Regeringen vil begrænse prostitution, fordi prostitutionen er så skadeligt. Begrænsningen skal ske ved at
hjælpe kvinder ud af prostitution. Men for hver kvinde, der forlader prostitution, står der jo to klar i
kulissen. Hvordan har man tænkt sig at bremse markedet og dermed skaderne på kommende generationer
af prostituerede, hvis man ikke vil gribe ind over for sexkøberne? Det giver regeringen intet som helst svar
på. Der er tale om et stort og dybt kriminelt internationalt marked for handel med kvinder, og så vælger
regeringen at rette en lille vandpistol mod en fjende, der står med en AK47 i hånden, ” siger talsperson for
8. marts-initiativet, Hanne Helth.
”Justitsministeren er sluppet af sted med at omgå regeringsgrundlagets mål om en grundig undersøgelse af
effekten af en kriminalisering af sexkøb. Straffelovrådets juridisk betænkning er, hvad angår kapitlet om
sexkøbslovgivning, så fejlbehæftet og besynderlig i sin analyse, at den udelukkende må anses som et
partsindlæg og ikke en grundig undersøgelse, som man ellers sagtens har kunnet finde ud af at gennemføre
fx i Norge. Rådet mener bl.a., at det er et problem, at politiet skal efterforske sexkøberne for at kunne
fange dem, udtaler talsperson for 8. marts-initiativet Balder Mørk Andersen.”
”Straffelovrådets medlemmer har vist glemt læsebrillerne derhjemme, da de læste de svenske resultater.
Sverige har en af verdens mindste sexindustrier. Sexkøbernes antal er reduceret med en tredjedel.
Prostitutionen er ikke gået under jorden. Prostituerede udsættes ikke for mere vold og oplever politiet som
allierede. De føler, at de har fået mere magt over deres situation, og loven har fået langt flere kvinder til at
turde forlade prostitution. Dette har Straffelovrådet fået til, at ”et forbud mod køb af seksuelle ydelser
formentlig ikke vil have mærkbare positive konsekvenser for de prostituerede …. tværtimod vil det øge
stigmatiseringen … ”. Havde Straffelovrådet været mine rådgivere, var de blevet fyret for at have givet
fejlagtige oplysninger, siger Hanne Helth, talsperson for 8. marts-initiativet.
”Viden gør ikke indtryk på regeringen, den er helt argumentresistent. Den har et fikseret blik rettet mod de
prostituerede. Men prostitution generer ud over vold mod kvinder også en massiv organiseret kriminalitet,
som bliver en større og større faktor i samfundet. Man kan kun svække Hells Angels og alle de andre
slyngler ved at hive deres indtjeningsgrundlag væk under dem. Det gør man ved at begrænse

efterspørgslen efter købesex ved lov. Det vil regeringen ikke. Det er dybt uansvarligt – og dumt, for man
ville begrænse mænds vold mod kvinder i samme hug,” siger talsperson for 8. marts-initiativet Hanne
Helth.
”Regeringen påstår, at afvisningen af et forbud mod at købe sex sker, fordi de vil beskytte de prostituerede.
Hvorfor ikke sige det, som det er: Regeringen synes, at det er i orden at købe sex, hvis bare kvinden ikke er
offer for kvindehandel”, udtaler Balder Mørk Andersen, talsperson for 8. marts-initiativet.
”Regeringen ved, at et liv i prostitution er skadeligt, og at det som oftest er pengenød, der er årsagen til, at
kvinder går ind i prostitution. Alligevel ønsker man ikke at arbejde for et samfund, hvor vi tager vare på
hinanden i stedet for at gøre hinanden til en vare. Sexkøbende mænds seksuelle tilfredsstillelse vejer
tungere for regeringen end hensynet til prostitueredes fysiske og psykiske helbred. Regeringens holdning vil
betyde, at tusinder af prostituerede - handlede såvel som ikke handlede - vil blive skadet i årene, der
kommer – det er et tungt ansvar, regeringen kommer til at bære på sine skuldre”, udtaler talsperson for 8.
marts-initiativet Balder Mørk Andersen.
”Justitsministeren, socialministeren og ligestillingsministeren har hele vejen været modstandere af et
forbud mod købesex. Nu bruger de deres ministermagt til bevidst at bortforklare de gode resultater, vore
nordiske broderlande har med et forbud mod køb af sex,” siger talsperson for 8. marts-initiativet Balder
Mørk Andersen.”
”Det er ikke Gurli fra Græsted, der sælger sex i Danmark i dag, det er Naomi fra Nigeria. Hende hjælper
Danmark ikke, hende udviser vi – i fremtiden efter 120 dage i stedet for 100 – muligvis med udsigt til lidt
støtte i hjemlandet. Men de kvinder har jo fået krænket deres grundlæggende menneskerettigheder af at
blive voldtaget af danske mænd. Regeringens svar er: Tag hjem, tøser! Knald bare videre, drenge!”, siger
talsperson Hanne Helth fra 8. marts-initiativet.”
”Med slagtningen af et forbud mod købesex har regeringen fjernet det sidste ligestillingsmæssige tiltag fra
sin politiske værktøjskasse. Regeringen har ikke længere en ligestillingspolitisk dagsorden. Det nærmer sig
det groteske for en regering, der bryster sig af at ville beskytte de svage. For at beskytte de svage, må man
kræve, at de stærke afgiver magt. Det vil regeringen ikke. Men sådan er det jo, siger talsperson for 8. martsinitiativet Hanne Helth.”
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Siden 2008 har nu 29 organisationer, sociale institutioner og politiske bevægelser slået kræfterne sammen
for at kræve en dansk model, der forbyder køb af sex, sætter maksimalt ind for at hjælpe kvinder og mænd
ud af prostitution og støtter sexkøbere, der ønsker at stoppe med at købe sex. Læs mere om 8. martsinitiativet på www.8marts.dk . Læs også vores faktaark om den svenske sexkøbslovs effekter baseret på
evalueringen af loven fra 2010 her:
http://www.8marts.dk/upl/12085/Faktaarkdensvenskesexkbslovnovember2012.pdf

