Mikkel Warming, socialborgmester i Københavns Kommune
Åbningstale ved 8. marts-initiativets internationale prostitutionskonference ’Grosse
Freiheit?’ den 7.-8. maj 2011.
Tak for ordet. Og tak for I alle er kommet her i dag.. Velkommen til København
Jeg er glad for i dag at få mulighed for at indlede konferencen med at fortælle om
nogle af de ting, vi i Københavns Kommune gør for at afhjælpe skadevirkningerne af
prostitution.
Vi arbejder her i byen ud fra en grundlag, hvor vi betragter alle mennesker som lige
værdifulde uanset om de er mænd, kvinder, bøsser, lesbiske, biseksuelle eller
transpersoner.
Vi har en enorm rodet lovgivning i vort land– der både mener prostitution er et
erhverv – og samtidig et socialt problem. Det betyder at man i dette land konsekvent
sætter sig midt imellem to stole. Og bliver siddende…..
Vi kan gå to veje. Vi kan gøre som i Holland, hvor hvervet er fuldt legalt med dertil
hørende rettigheder. Vi kan også gøre som vores skandinaviske naboer, hvor
prostitution ses som et socialt problem, hvor man kriminaliserer kunderne for på den
måde at begrænse erhvervet. Jeg stemmer for det sidste.
Uanset hvad, så ved vi (fra forskningen), at prostitution skader langt fleste.
Servicestyrelsens og også Københavns Kommunes egen redegørelse/De forskellige
redegørelser der eksisterer fortæller samstemmende, at langt de fleste prostituerede
får sundhedsmæssige skader, ikke mindst i underlivet - psykiske skader så som
udbrændthed, depression, søvnproblemer, flashbacks, mareridt, lavt selvværd og
mangel på selvtillid. Mangel på tillid til omverdenen. Sociale problemer. (isolation,
stigmatisering) på sigt.
Det hverken kan eller bør vi acceptere. Vi bliver nødt til at reducere prostitution, og
det gør man bl.a. ved at stoppe efterspørgslen på kvinder. Andre lande har allerede
forstået det. Det er over 10 år siden, Sverige forbød køb af sex, og Norge fulgte trop
for 3 år siden. Danmark skal naturligvis ikke være Skandinaviens bordel.
Nu ved jeg godt, at nogle prostituerede er glade for deres arbejde og ikke får skader.
Det er helt legitimt, at man så danner en organisation og slås for sine synspunkter. På
samme måde, som at man her – sammen – i 8. marts initiativet, i vores partier, slås
for vores synspunkter.

Men det er vigtigt at understrege, at når jeg anerkender, at nogle har det godt med at
være prostituerede, så betyder det ikke, at vi ikke skal begrænse prostitution. Det var
– og er – ikke alle, der tog skade af at arbejde med asbest. Men vi forbød og
begrænsede det alligevel. Vi lukker bygninger og renoverer dem. Det var ikke alle
malere der blev syge af opløsningsstoffer – men vi forbød dem alligevel. For samlet
set, var det simpelthen for farligt.
I København, som mange andre steder, forsøger vi at støtte de prostituerede, der
gerne vil ud af miljøet, så godt som muligt. Hver by har sin metode. Hos os har vi
lavet, det vi kalder en exit-pakke for prostituerede.
For nogle år siden satte vi os i den prostitueredes sted og så på, hvilke barrierer, der
afholdt afholdt kvinder og - i mindre grad - mænd fra at bruge vores sociale system.
Dem fjernede vi så. Det kom der exit til at hjælpe dem. Exit-pakken har tre dele:
1 . VIP-ordningen
Vi har gjort det sådan, at alle borgere har ret til at få anonym rådgivning med en af
kommunens sagsbehandlere på socialcentre, rådgivningscentre eller jobcentre. De
kan af retslige grunde ikke komme gennem et helt forløb anonymt, men få nogle
timers konsultation. Det løser det problem, at mange før i tiden ikke kontaktede os,
fordi de var bange for at få tvangsfjernet deres børn eller blive anklaget for socialt
bedrageri. Nu er vores udfordring at gøre ordningen mere kendt, så alle ved de har
den mulighed. Det sker ved at uddele såkaldte VIP-kort til prostituerede på gaden og i
klinikkerne. Med det i hånden kan den enkelte henvende sig i ét af de kommunale
centre og på stedet få lavet en aftale med en brobygger.
Og i disser et et nyt center Liva rehab – startet. et center der skal arbejde med at få
kvinder fra prostitution – over i selvforsørgelse. Med støtte fra Københavns
Kommune. Det er en ny og specialiseret aktiveringsindsats.
2. Brobyggerordningen
Som et led i EXIT-pakken har alle kommunens social-, job- og rådgivningscentre
valgt to brobyggere, der får sager med prostitution. Det sikrer, at den prostituerede,
som ønsker hjælp til at skifte spor, får tildelt én fast kommunal kontaktperson.
Kontaktpersonen kan finde rundt i de mange gode tilbud vi har som fx
kontanthjælp/revalidering til uddannelse, jobtrænings- og uddannelsesforløb, læge og
hjælp med en lejlighed. På den måde løser vi det problem, at mange prostituerede
synes, at det sociale system kan være uoverskueligt, og at rådgivere ikke kender og
forstår deres problemer.
3. Samarbejde med Kompetencecenter Prostitution

Desuden samarbejder vi i kommunen med eksperter på området. Socialforvaltningen
har et tæt sammen med Kompetencecenter Prostitution, som har en række tilbud til
prostituerede og laver opsøgende socialt arbejde flere steder i landet. Centret er med
til at opkvalificere de kommunale brobyggere og sikre, at de har relevant og brugbar
viden om de problemer, der vedrører prostitution.
Endelig har vi også i København ansat en særlig thailandsk kulturformidlers, som går
rundt på bordeller, gader og tager hjem til thailandske kvinder og mænd og ser,
hvordan hun kan hjælpe dem. Nogle har problemer med ægteskabet, børnene,
bagmænd eller at finde et sted at bo. Hun kan tage æren for at en del har forladt
erhvervet.
Og selv om vi ikke har forbudt prostittution i Danmark, kan man stadigvæk godt se
på markedet. I Københavns Kommune har vi nu og her forsøgt at begrænse
efterspørgslen, i og med ansatte ikke må skaffe prostituerede til vores brugere.
Danske mænd går ikke nødvendigvis til prostituerede fordi de ønsker at påføre andre
psykiske skader. Vi skal derfor have undersøgt, hvem der bruger prostituerede, og
hvorfor. Mit gæt er, at en del ikke ved, eller vil vide, hvor meget det skader
kvinderne. Derfor skal vi på baggrund af vores viden lave målrettede
oplysningskampagner til mænd, der køber sex.
Jeg er ikke en ekspert på samme niveau, som nogle af de andre talere i dag. Men som
alle jer der er mødt om, ved jeg at vi skal gøre hvad vi kan for at forhindre det.
Ligeså stolt jeg er over, at København kan være med til at bekæmpe prostitution med
denne konference, ligeså misundelig er jeg på dagens andre skandinaviske gæster. I
har været med til at forbyde prostitution i jeres hjemlande, og der må jeg erkende, at
Danmark er håbløst bagud.
Håber at en konference som denne kan være med til at skubbe på dagsordenen.
I ønskes rigtig gode dage – og velkommen til København.

