Fanget bag åbne døre
– om kvinder handlet til prostitution i Danmark
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Melanie

– tvunget til prostitution
Melanie hedder ikke Melanie, men det
er nødvendigt at give hende et beskyttende dæknavn. Melanie har tidligere arbejdet som prostitueret på Vesterbro, og
dæknavnet skal beskytte hende mod de
bagmænd, der i sin tid tvang hende til at
sælge seksuelle ydelser, og som stadig er
på fri fod.

“

Melanie
arbejdede nu
som prostitueret
i Madrid, og
efter et år sendte
bagmændene
hende videre
til København.

Melanie og hendes lillebror voksede op
hos deres bedstemor, da de som ganske
små mistede begge deres forældre. Familien var meget fattig. 16 år gammel mødte
Melanie en mand, der tilbød at skaffe
hende en læreplads som frisør i Europa.
Hun indvilligede i tilbuddet, da hun brændende ønskede sig et job. Manden ville
have betaling for at hjælpe hende, og de
skrev en kontrakt på 45.000 euro. Melanie
var nervøs, da det var mange penge. Men
manden beroligede hende og sagde, at
når hun kom til Europa, ville hun hurtigt
kunne betale gælden af.
Melanie rejste fra Nigeria sammen med
63 andre afrikanere. Efter at have krydset
flere lande gik de gennem Sahara. Ved
ankomsten til Marokko var rejsegruppen
reduceret til 47 personer, da mange var
bukket under på den lange rejse gennem
ørkenen. Gruppen blev sat i en gummibåd
over Gibraltarstrædet for at nå den spanske kyst. Gummibåden var overfyldt, og
mange faldt over bord og druknede.
Ved ankomsten til Spanien var der ingen
læreplads til Melanie. I stedet blev hun in-
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stalleret hos en mama – en kvindelig bagmand – hvor bagmændenes trusler om at
slå hendes lillebror ihjel tvang hende ud i
prostitution.
Melanie arbejdede nu som prostitueret i
Madrid, og efter et år sendte bagmændene hende videre til København. Her blev
hun installeret på Amager i en lejlighed
hos en mama, hvor hun skulle dele værelse med tre andre prostituerede. Melanie
blev introduceret til en flise på Vesterbro
og fik besked på, at hun skulle arbejde
på gaden hver aften fra kl. 22 og til den
efterfølgende morgen. Hun havde mange

kunder, og der var nok af perverse lyster
at tilfredsstille. Arbejdet var ikke helt ufarligt, og en nat gik det galt.
Efter en travl nat var Melanie på vej hjem.
En Golf Cabriolet rullede op på siden af
hende. Manden i bilen ville have sex. Hun
var træt og slyngede et højt beløb ud:
5.000 kr. Manden indvilligede, men krævede, at de kørte hjem til ham. I industrikvarteret på Avedøre Holme parkerede han
bilen og tog Melanie med ind i en campingvogn, som han boede i. De havde sex,
men da Melanie efterfølgende skulle køres tilbage til Vesterbro, gik manden amok.

I flere timer blev Melanie holdt fanget
og voldtaget flere gange. Manden kørte
hende efterfølgende ud til et naturområde
ved Roskilde, hvor han bankede hende
med en jernstang og forsøgte at drukne
hende i et vandløb. Det lykkedes Melanie at flygte, og nøgen og forslået fik hun
stoppet en bil ved landevejen, som kørte
hende til politiet.

•

Afrikanske prostituerede
venter på kunder på
Vesterbro. Kvinderne
arbejder på gaden alle
tider af året.

Manden blev anholdt efter fire dage. Han
var 41 år gammel, montør og lastvognschauffør med kone og fire børn. Han fik
tre års fængsel for overfaldet på Melanie.
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Trafficking

OPGAVE:
Hvilke tiltag
kunne man gøre
i Danmark, EU og
på verdensplan
for at stoppe
trafficking?

Dette hæfte handler om kvinder, som
handles til prostitution i Danmark. Kvinder, som er ofre for menneskehandel
(trafficking). Trafficking er den hurtigst
voksende form for organiseret kriminalitet i verden, og det er samtidig en af de
mest indbringende former – kun overgået
af handel med narkotika og våben. FN
skønner, at ca. 2,5 millioner mennesker på
verdensplan via trafficking bliver ofre for
tvangsarbejde, tvangstiggeri, tvangsægteskaber, ulovlig organdonation, ulovlig
adoption og tvangsprostitution hvert år.
Trafficking er en krænkelse af menneskerettighederne, da ofrene udsættes for
tvang, vold og manglende frihed til selv at
vælge. Trafficking er således ikke lig med
prostitution.
Ofre for trafficking er ofte unge mennesker, som søger bedre økonomiske muligheder i Vesten. Som regel har ofrene også
familie i deres hjemlande, som er afhængige af, at den handlede sender penge
hjem som bidrag til familiens forsørgelse.

“

Jeg drømte, at jeg lå i mudder, og mange hvide
hænder og kroppe rørte ved mig. Så så jeg, at mit
ansigt ikke var der. Ingen mund, så jeg kunne skrige,
ingen øjne, ingen ører. Jeg vågnede skælvende op
og forsøgte at bede en bøn.”
Afrikansk kvinde
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Når kvinder ender som ofre for trafficking, sker det af forskellige årsager. Kvinderne kæmper som regel mod ekstrem
fattigdom, arbejdsløshed og manglende
uddannelse i deres hjemland. Ofte er der
også stor ulighed kønnene imellem i det
samfund, de kommer fra, og de har ikke
samme muligheder som mændene. På
den måde er trafficking et fænomen, som
hænger uløseligt sammen med fattigdom,
ulighed og kvindesyn.

Det forjættede Europa
Mange mennesker, som bor i fattige lande uden for Europa, har en forestilling om,
at det i Europa er nemmere at skabe sig et
godt liv og tjene penge end der, hvor de
selv kommer fra. Tusindvis af mennesker
forsøger derfor hvert år at rejse til Europa i
håbet om at få et bedre liv. I nogle områder af Afrika har befolkningen stadig en
forestilling om “den hvide mands land”,
hvor alt er godt. Med udvidelsen af EU er
flere af de tidligere østeuropæiske lande
kommet med i Europa. Landene er stadig
meget fattige, og også her hersker der en
forestilling om, at det er nemt at få arbejde i Vesteuropa.
Det antages, at hen mod halvdelen af ofrene for trafficking er kvinder, som handles
til prostitution. De fleste kvinder, der ender i Europa som prostituerede, kommer,
som Melanie, fra Nigeria eller fra andre
afrikanske lande, Øst- og Centraleuropa,
Thailand eller Sydamerika. Fordi ønsket
om at få et bedre liv er så stort, er kvinderne nemme at lokke. De gennemskuer

ikke, at bagmanden, der lover dem et
godt job i udlandet, har udvalgt dem til
prostitution. Mange kvinder tager også af
sted til udlandet vel vidende, at de skal
arbejde som prostituerede. Grænserne er
flydende, og det kan derfor være svært at
fastslå, hvornår der er tale om trafficking,
og hvornår der er tale om migration til
prostitution. Langt de fleste af kvinderne
tror dog, at de har mulighed for at få et
velbetalt job i Vesteuropa.

•

Østeuropæiske
prostituerede på Vesterbro.
Kvarterets mange hoteller
giver masser af kunder til
de gadeprostituerede.

Dengang og nu
Handel med kvinder til prostitution er ikke et nyt
fænomen i europæisk historie. Omkring år 1900 blev
unge europæiske kvinder lokket eller tvunget til at rejse
til andre verdensdele – især Amerika og Rusland – hvor
de havnede i prostitution på bordeller. Også danske
kvinder var blandt ofrene. Kvinderne blev narret af falske
stillings-annoncer, fæstekontorer eller ægteskaber.
Fænomenet blev kaldt for “hvid slavehandel”.

•

Typisk jobannonce fra Adresseavisen, d. 6. august 1872.
Annoncen adviserer efter sangerinder, men arbejdet var i
virkeligheden prostitution.
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Juju
En bagmand gør, hvad han kan for at sikre sig, at de prostituerede ikke stikker af
eller afslører bagmandens netværk over
for politiet. Ofte skræmmer bagmændene
kvinderne til tavshed og lydighed, og i
forhold til de nigerianske kvinder tages et
særligt middel i brug.
Religion er meget udbredt i Afrika, og i
Vestafrika blandes religionen med overtro og troen på ånder. Det er derfor i fx
Nigeria meget udbredt at udføre juju-ceremonier. Ceremonierne skal give beskyttelse, men de bruges også, når der indgås
en aftale. Derfor er juju-ceremonien som
udgangspunkt ikke forbundet med noget
ondt, og den svarer til underskrivelse af
en kontrakt i den vestlige verden. Men
bagmændene udnytter kvindernes tro på
juju, og det er normalt, at afrikanske kvinder føres til en juju-helligdom, inden de
sendes til Europa.

•

Gennem en rituel
ceremoni forberedes
kvinderne på rejsen til
Europa. Under ceremonierne
ofres der til ånderne.

•

Opbevaring af juju-poser
fra juju-ceremonier.
De hvide poser er til
kvinder, og de sorte poser
er til mænd.
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For hver person, som indgår en jujuaftale, laver en præst en juju-pose, som
indeholder noget, der har forbindelse til
personen. Nogle kvinder oplever derfor, at
de under tvang får klippet hår, negle eller
kønshår af, som benyttes som ingrediens
i juju-posen. Kvinderne tvinges desuden
til at sværge en ed om lydighed over for
bagmændene, at betale deres gæld og
ikke at afsløre bagmændenes identitet.
Kvinderne tror på, at så længe bagmændene eller juju-præsten opbevarer jujuposen, vil de være i stand til at sende
onde ånder efter kvinderne, uanset hvor i
verden de befinder sig. Kvinderne er også
bange for, at deres familie i hjemlandet
skal blive udsat for alvorlige ulykker. Trusler om ånder og onde kræfter er derfor
med til at fastholde de handlede kvinder
i gældsslaveri og prostitution. Den stærke
tro på juju hos dele af den afrikanske be-

• Juju-posen er bevismateriale fra en retssag mod menneskehandlere. Posen indeholder tørrede frugter og jord fra det land, som kvinden kommer fra.
folkning er vigtig at forstå for at kunne
hjælpe kvinderne ud af prostitution.
Melanies bagmænd iværksatte også en
juju-ceremoni for at forhindre, at hun talte over sig eller brød den indgåede aftale.
Dette fik betydning for hende senere hen.
Brændemærkning
I København har politiet ved anholdelser
oplevet, at afrikanske kvinder har været
brændemærket. Politiet mener, at brændemærkerne er blevet påtvunget kvinderne i forbindelse med udførelsen af
juju-ceremonierne, før de ankommer til
Europa. Brændemærkerne påføres kvinderne med fx brændejern, opvarmede
barberknive elle glødende vandrør. Brændemærkerne placeres forskellige steder
på kroppen, men aldrig så de er meget
synlige. Bagmændene er nemlig bange
for, at prostitutionskunderne ikke vil finde

de prostituerede attraktive, hvis brændemærket kan ses.
Melanie har i dag et hjerte tatoveret i den
ene armhule, som skjuler det brændemærke, der blev påført hende. Med brændemærket ville bagmændene vise, at hun
var deres slave, og at de bestemte over
hende.

•

Da billederne blev taget,
var kvinderne bange for,
at man på fotoet ville
kunne se, hvor på deres
krop brændemærket sad.
Kvinderne var bange for,
at bagmændene skulle
genkende dem.
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Anholdt af politiet og hvad så?
Da Melanie mødte politiet den nat, hvor
hun blev voldtaget og forsøgt druknet,
fortalte hun, at hun var turist i Danmark.
Melanies bagmænd havde nemlig truet
med at skade hendes bror, hvis hun fortalte politiet om prostitutionen og bagmændene. Politiet troede dog ikke på
hende, og da hun ikke havde opholdstilladelse, blev hun sat i fængsel.

• Afrikanske prostituerede
på Istedgade i København.

Når politiet kommer i kontakt med udenlandske prostituerede, der opholder sig
ulovligt i landet, har praksis været, at kvinderne tilbageholdes, afhøres og fængsles
for ulovligt ophold eller ulovligt arbejde. Kvinderne er ofte utrygge, og da de
mangler tillid til myndighederne, tør de ikke
samarbejde med politiet. Derfor fortæller
kvinderne tit usammenhængende historier, som gør det svært for politiet at finde
beviser for, at der er foregået menneskehandel.

I dag anbringer politiet kvinderne på krisecentre i stedet for i fængsel. På krisecentrene føler kvinderne sig mere trygge, og
de får derfor hurtigere tillid til politiet, så
de måske tør bidrage med oplysninger til
efterforskningen. Alligevel ender sagerne
mod bagmændene ofte i tiltale for rufferi
i stedet for menneskehandel pga. manglende beviser. Rufferi vil sige at tjene penge på andres prostitution, hvilket er ulovligt i Danmark.
Melanie blev opfordret til at samarbejde
med politiet, men hun turde ikke af frygt
for sine bagmænd. I stedet søgte hun om
asyl og vendte tilbage til lejligheden på
Amager og arbejdet på Vesterbro, mens
hun ventede på afgørelsen.

“

Når en kvinde ender i Danmark som følge af menneskehandel,
ønsker hun ofte at blive i landet.

Opholdstilladelse
•

Fælles for de udenlandske kvinder er, at
de som regel ikke har andre netværk end
bagmændene og andre prostituerede.
Sjældent har de kendskab til dansk, og
nogle gange heller ikke engelsk. Mange
har fået frataget identitetspapirer og pas,
så de ikke kan rejse ud af Danmark på
egen hånd eller bevise over for myndighederne, hvem de er.

Plakat fra Reden
International, som hjælper
udenlandske prostituerede.

Når en kvinde ender i Danmark som følge
af menneskehandel, ønsker hun ofte at
blive i Danmark. Grunden er, at hun som
regel vil få et bedre liv her, end hvis hun
tog tilbage til sit hjemland. Er hun stadig
bange for de bagmænd, som hun har været i kløerne på, kan det også være farligt
for hende at vende tilbage.
Efter en anholdelse er kvindernes situation forskellig, alt efter om de kommer fra
et land inden for eller uden for EU. De
fleste kvinder fra andre EU-lande, som
fx Rumænien, ønsker at komme hjem
hurtigst muligt. Hvis de vil blive i landet,
har de mulighed for at få arbejds- og opholdstilladelse ved at få et job.
Kvinder fra lande uden for EU søger asyl,
hvis de ønsker ophold i Danmark. Hvis de
gerne vil hjem eller bliver udvist efter afslag på asyl, gør de dog, hvad de kan for
at få lovlige papirer, da det i nogle afrikanske lande kan have en betydning ved
deres hjemkomst. Har de et lovligt pas,

kan de gå igennem tolden uden problemer. Har de en udvisning med sig, bliver
de ofte tilbageholdt og udleveret til bagmændene – som handler kvinderne på ny.
At få asyl i Danmark er dog svært, også
selv om myndighederne har beviser på, at
kvinden er handlet, hun har bidraget med
oplysninger til politiets efterforskning, og
hun frygter for sit liv i sit hjemland.
FAKTA
I Italien giver immigrantlovgivningen
opholdstilladelse til handlede personer.
Desuden er der oprettet sociale beskyttelsestilbud til ofre for menneskehandel.
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Gældsslaveri
Selv om en kvinde har indvilliget i at rejse
til udlandet og arbejde som prostitueret,
kan hun sagtens være handlet. Det afgørende er, om kvinden har sin egen frie vilje til at bestemme over antallet af kunder
og omfang af seksuelle ydelser, om hun
selv bestemmer over de indtjente penge
og hvor lang tid, hun vil opholde sig i udlandet.

Hvis der ikke er indgået kontrakt inden
afrejse, præsenteres kvinderne ved ankomsten som regel for en fiktiv gæld, de
skal betale af til bagmændene. Gældens
størrelse kan ligge på 40-60.000 euro
og siges at dække flybillet, visum, falske
identitetspapirer, ophold mv. Typisk kræver bagmændene, at kvinderne skal aflevere 1500-2000 kr. om dagen i afdrag på
deres gæld. Hvis kvinderne er genstridige
eller ikke tjener nok penge, straffes de
med trusler og vold. Disse oplevelser gør
kvinderne til ofre for menneskehandel,
selv om de måske er rejst frivilligt af sted
og ikke ser sig selv som ofre for menneskehandel.
Samtidig er det vigtigt at forstå, at kvinderne kan bevæge sig frit rundt, når de
ikke arbejder. Det er sjældent, at de
udenlandske prostituerede er lukket fysisk inde, selv om der dog også har været
eksempler på dette i Danmark. Kvinderne

•

En hytte i en nigeriansk
landsby. I rummet hænger
beboerens ejendele langs
væggen på en snor.
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•

Østeuropæiske
prostituerede på Halmtorvet.

er i stedet fanget af den store gæld, som
de skal betale tilbage, og af familiens forventninger om forsørgelse i hjemlandet.
Den store efterspørgsel på afrikanske kvinder i Danmark gav Melanies bagmænd
blod på tanden, og de åbnede et bordel
på Vesterbro. Her skulle Melanie også betale for leje af lokalerne til bagmændene,
selv om hun arbejdede på gaden. Ved en
razzia stormede politiet stedet og fandt
bevismateriale nok til en retssag mod
bagmændene. Bl.a. fandt de en juju-pose
med et billede af Melanie, og hun valgte
derfor at fortælle sin historie til politiet.
Hun vidnede også mod mamaen og bagmændene, som dog ikke blev dømt.
Drømmen om et bedre liv
Kvinderne, der ender som ofre for trafficking, er drevet af drømmen om et bedre liv
for dem selv og deres familie. Hvor danskere måske drømmer om en bedre bolig,
en lækker bil og at få råd til at betale et
lån ud, kan det være basale ting, fattige
kvinder i Afrika og Østeuropa drømmer
om.

Deres største ønske er måske blot at kunne købe mad, give deres børn tøj på kroppen og at have råd til at sende børnene i
skole.
Men drømmen om et bedre liv har alvorlige omkostninger for kvinderne. Selv om
de måske frivilligt har valgt at lade sig
prostituere, giver prostitutionen store ar
på sjælen. De udsættes for risiko for posttraumatisk stress, kønssygdomme, vold
og overgreb. De udvikler ofte angst, lever
i social isolation og kan miste evnen til at
kunne være intim med at andet menneske. Udenlandske prostituerede er desuden sårbare ved, at de lever et liv under
jorden og ikke kender deres rettigheder.

FAKTA
Når svensk politi er i kontakt med udenlandske prostituerede,
har de pligt til at spørge de prostituerede, om de er ofre for
trafficking. Politiet oplyser også kvinderne om deres rettigheder.
Siden 1999 har det i Sverige været ulovligt at købe sig til sex.
Holdningen bag lovgivningsændringen er, at kunderne altid har
et valg, det har de prostituerede ikke. Ifølge svensk opfattelse er
der altid en grund til, at kvinder ender i prostitution.
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Sex til salg
“

De hvide mænd, jeg møder, er gamle og unge, smukke og grimme, venlige og onde. Mange er
gift, og jeg besøger deres hjem, når deres kone er væk. Nogle er alkoholikere, nogle betaler gode
penge for at lette deres sind, nogle snyder mig, nogle er triste, og nogle er kolde og hårde.”

FAKTA
I Skandinavien har
10-15 % af alle
mænd været hos
en prostitueret. I
Spanien og Italien
har omkring
40 %, og i
Thailand har 70 %
af den mandlige
befolkning betalt
for seksuelle
ydelser hos en
prostitueret.

Grundlaget for at handle kvinder til prostitution er tæt forbundet med mænds seksualitet. Uden et kundegrundlag ville det
ikke kunne betale sig for bagmændene
at bringe kvinder til Danmark for at lade
dem arbejde som prostituerede. Danske
mænd, som køber sex hos en prostitueret, er et bredt udsnit af den mandlige
befolkning. Det er både gift og singler, familiefædre og mænd uden børn, yngre og
ældre, håndværkere, kontorfolk og chefer.
Kun en lille del er mænd, som ikke har
andre muligheder for at blive seksuelt tilfredsstillet.
Næsten alle synes, at handel med kvinder
skal stoppes, og at ingen skal tvinges til at
prostituere sig. Men hvordan kan det lade

Afrikansk kvinde

sig gøre? En måde kunne være, at sexkunderne blev gjort opmærksomme på,
at kunderne i mange tilfælde udøver vold
og overgreb mod de prostituerede, når de
har sex med dem. Også selv om det ikke
er kundernes hensigt.
I dag drejer samfundsdebatten sig om,
om køb af sex skal kriminaliseres. Pointen
med ulovliggørelse af sexkøb vil være, at
det danske samfund signalerer, at det ikke
er i orden at købe en kvinde som en vare.
Samtidig tænker de færreste sexkunder
nok på, at de ved at købe sig til seksuelle
ydelser hos udenlandske prostituerede
ofte støtter organiseret kriminalitet.

OPGAVE:
Har en sexkunde ansvar for den
situation, som en prostitueret er i?
Hvad, tror du, kan være årsagerne
til, at nogle mænd benytter sig af
prostitution?

• Signaturbillede fra Reden International.

En ny begyndelse
Melanies ophold i fængslet blev starten på
en ny begyndelse. I dag er hun fri af bagmændene og har som en af de få handlede kvinder fået asyl. I dag drømmer hun
om blive maler, da “det må være dejligt
at lave noget, der ser pænt ud, og som
gør andre glade”, som hun siger.
I forbindelse med fængselsopholdet fik
Melanie kontakt til en af de organisationer, som arbejder med rådgivning, støtte
og sundhedstilbud til udenlandske kvinder i prostitution.

takt til hjælpeorganisationer, som kan
tage hånd om kvinden. Der bliver også
sørget for, at hun bliver hentet i lufthavnen og bragt i sikkerhed. I Danmark har
organisationerne dog erfaret, at nogle
krisecentre og hjælpeorganisationer i fx
Afrika og Østeuropa er korrupte. De skal
derfor være påpasselige, når de indleder
et samarbejde om hjemsendelse af en
kvinde.

Organisationerne arbejder for at sikre de
udenlandske kvinders trivsel både socialt,
sundhedsmæssigt og rettighedsmæssigt.
Nogle af organisationerne laver opsøgende arbejde på gaden, på bordeller og i
asyllejrenes fængselsafdelinger. Hos andre
skal kvinderne selv henvende sig, hvis de
ønsker hjælp til besøg hos en læge, tandlæge, gynækolog eller psykolog – eller til
at få foretaget en abort. Der tilbydes også
juridisk rådgivning i forbindelse med kontakt til myndighederne og ansøgninger
om asyl.
Udvises en kvinde af Danmark, hjælper
organisationerne med at forberede hjemsendelsen. I hjemlandene tages der kon-

•

Plakat fra Reden International, som fortæller om
trafficking og kvinder, der er tvunget ud i prostitution.
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Samtidskunsten

– beskrivelser af den verden, vi lever i
Det er et globalt problem, at kvinder gennem menneskehandel tvinges ud i prostitution. Derfor er det vigtigt at arbejde
med, hvordan forholdene kan ændres.
Der er mange måder at sætte fokus på
problemet. Det kan gøres gennem politik
og medierne, men også gennem kunsten.
Samtidskunst handler for det meste om
den verden, vi lever i. I kunsten er det muligt at stille spørgsmål og undersøge forskellige problemer. Kunsten kan handle
om kunstnerens eget liv, men den kan
også handle om problemstillinger, der
berører hele samfundet og derved alle
mennesker. Samtidskunsten adskiller sig
fra forskning ved, at det ikke er et krav,

at kunstneren skal nå frem til et resultat, der er rigtigt eller forkert. Kunstneren
behøver faktisk slet ikke at nå frem til et
resultat, sådan som det forventes, at en
forsker gør. Kunstneren er mere fri og har
et større spillerum i sit arbejde. Mange
samtidskunstnere beskæftiger sig med
store spørgsmål som fx miljø, forurening,
migration, intolerance, ligestilling eller
globalisering. Kunstværkerne skal opfattes som bidrag til samfundsdebatten, og
ofte prøver kunstneren at komme med
nye løsningsforslag og at se emnet fra en
anden vinkel, end samfundsdebatten ellers gør.
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John Kørner
John Kørner er billedkunstner, og for ham
er det vigtigt, at hans kunst knytter an
til noget samfundsrelevant. Hans kunst
handler derfor om emner som homoseksuelles rettigheder, soldaterne i Afghanistan eller handlede kvinder, der ender
i prostitution. Kørner beskriver virkeligheden, men bruger et andet sprog, end
en fotograf, journalist eller politiker ville
gøre. I stedet for at beskrive virkeligheden
direkte gennem fotografi, skrift eller tale
bruger han et poetisk og symbolsk billedsprog. Han viser således ikke en bestemt
soldat, homoseksuel eller prostitueret,
men derimod et billede af, hvordan krig,
homoseksualitet eller prostitution ser ud.
Kørner mener, at han på denne måde bidrager med noget andet til samfundsdebatten.

Den offentlige debat omkring prostitution,
mener John Kørner, handler alt for meget
om politik. Han savner, at der sættes mere
fokus på de mennesker, som er involveret
i prostitution. Der mangler både de prostitueredes og kundernes meninger i debatten, synes han. Hvorfor spørges kvinderne
ikke om, hvorfor de prostituerer sig? Eller
kunderne om, hvad der er årsagen til, at
de benytter sig af prostituerede? Kørners
motiver kredser også om den personlige
tragedie, som den handlede kvinde oplever, men uden at motiverne er moralske
eller politiske.

OPGAVE:
Passer John
Kørners billeder af
prostituerede med
din forestilling om,
hvad prostitution
handler om?

Kørner bryder sig heller ikke om den
måde, hvorpå samfundet og medierne i
dag afbilder kvinder. Det virker som om,
at kun det ydre tæller, og at intellekt og
personlighed ingen betydning har mere,
mener han.

15

Fanget bag åbne døre – om kvinder handlet til prostitution i Danmark. Skoletjenesten Arbejdermuseet, 2011.
Tekst: Connie Hansen. Redaktion: Connie Hansen og Linda Nørgaard Andersen. Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Tryk: PE offset.
Fotos ©: Jan Sommer/Polfoto: forsiden. Niels Hougaard/Polfoto: side 2-3. Niels Jul Nielsen: side 4, 5. George Osodi: side 6, 10, bagside. Arbejdermuseet: side 7.
Torben Stroyer/Polfoto: side 7, 11. Camilla Stephan/Polfoto: side 8. Reden International: side 9, 12, 13. Anders Sune Berg: side 14, 15.

www.arbejdermuseet.dk

www.skoletjenesten.dk

