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8. marts-initiativet takker af  
efter 10 års aktivisme 
Kære alle i 8. marts-initiativet 
Så er det sidste gang, vi skriver til jer på vegne af 8. marts-initiativet. En enig arbejdsgruppe 
har besluttet at lukke netværket. 

Det har været en svær beslutning. Men 10 års omfattende frivilligt arbejde æder sig ind på 
muligheden for at give plads til andre ting i livet end prostitutionsaktivisme. Derfor er tiden 
inde til at give stafetten videre til dem, der måtte have kræfter og lyst til at samle den op.  

Vi giver her et overblik over noget af det, vi har lavet de sidste 10 år. 
 

 

Vi er stolte over, hvad vi har forandret sammen 
Da vi startede i slutningen af 2007, stod de organisationer, institutioner og enkeltperso-
ner, der opfatter prostitution som seksuel vold mod mennesker, meget alene med deres 
synspunkter. Derfor organiserede Mette Nørgaard Poulsen og Hanne Helth fra Dansk Kvin-
desamfund netværket 8. marts-initiativet. De ville forsøge at påvirke danskernes syn på 
prostitution. Og arbejde for en lovgivning på prostitutionsområdet, der gjorde det forbudt 
at købe seksuelle ydelser. 

Ved det stiftende møde i november 2007 mødte de indbudte organisationer, foreninger, 
institutioner, partier og ungdomsorganisationer talstærkt op. Kun en enkelt organisation 
kunne ikke støtte den præmis, der var sat for netværket: man kunne være med, hvis man 
støttede, at hovedkravet var at få indført et forbud mod at købe sex efter svensk (og på det-
te tidspunkt snart norsk) forbillede. Med det formål at begrænse omfanget af prostitution 
og handel med mennesker til prostitution i Danmark. 8. marts-initiativet var en realitet.  
 
Med kravet om et forbud mod køb af seksuelle ydelser satte vi mænds seksualitet og ansvar 
for den omfattende handel med kvinder til prostitution på den politiske dagsorden. Det 
gjorde vi bl.a. ved at engagere mænd – særlig de, der ikke købte prostituerede – i debatten. 
 

Demo Istedgade, 2009
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Vi lagde ud med 3 hovedpointer 
Synet på prostitution som seksuel vold mod mennesker var grundlaget for hele 
vort arbejde. De krav/temaer, vi forhandlede os frem til i den arbejdsgruppe, 
der kom til at tegne 8. marts-initiativets arbejde gennem alle årene, var:  
 • et forbud mod køb af sex 
 • stærke sociale tiltag for mennesker i prostitution,  
  der fokuserede på at hjælpe dem ud af sexindustrien (exit) 
 • rådgivning til sexkøbere, der ønskede at stoppe 
 • fuld opholdstilladelse til handlede kvinder 

Vi startede med at formidle disse 3 hovedpointer i debatten: 
 1. prostitution er skadeligt – 1 af 3 tager skade i prostitution  
 2. sexkøberen er ansvarlig for, at prostitution findes  
  – uden køber, ingen prostitution og handel med mennesker til prostitution 
 3. sexkøberne begår seksuel vold – man bør forbyde køb af sex, fordi det begrænser  
  seksuel vold, omfanget af prostitution og handlen med mennesker 
 
Pointerne gav os mulighed for at komme godt rundt om temaet og føre mange underlig-
gende argumenter, fx: sex er ikke en menneskeret, mænd udgør stort set hele købersiden, 
mænd bør tale med hinanden om seksualitet og ændre seksuel praksis, prostitution er et 
alvorligt socialt problem og en hindring for ligestilling mellem kønnene osv.  

Vi havde en del debatter om ordvalg, da vi lagde fra kaj. Vi ville gerne finde en måde at 
tale om prostitution på, hvor det ulige magtforhold blev tydeligt. For det var jo ikke sex, 
men et seksuelt overgreb for penge, der var tale om i handlen mellem den købende og 
udnyttede part. 

Vi var enige om, at vi i hvert fald ikke ville bruge kundebegrebet, som var det mest an-
vendte i den danske debat, fordi det dækkede over en opfattelse af, at der var tale om en 
almindelig udveksling af en vare, en almindelig forretning. Overgribere ville være et mere 
dækkende begreb. 

 
Vi talte også om, at det var mere dækkende at tale om mennesker, der blev prostituerede af 
nogen end prostituerede (på engelsk prostituted persons frem for prostitutes), fordi der ofte 
er en alfons eller ruffer, der prostituerer en anden, tjener penge på en andens prostitution. 

Ekstra Bladet får fingeren, Rådhuspladsen, 2009

Hanne Helth i Deadline  
mod Bent Falbert, 2009 

Badge 2008
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Og mere dækkende at tale om mennesker, der havde overlevet prostitution, frem for om tid-
ligere prostituerede, som var et begreb, der fastholdt mennesker i en rolle, de havde forladt. 

Massageklinikkerne ville vi kalde ved deres rette navn: bordeller. Massageklinik var bare en 
smart omskrivning, der fik det til at se ud, som om der slet ikke fandtes alfonser i den dan-
ske sexindustri. Det vidste vi fra samtaler med kvinder, der var kommet ud af prostitution, 
fra socialt arbejde og fra sager beskrevet i medierne, ikke var tilfældet. På mange såkaldte 
massageklinikker var der nogen, der hentede dagens overskud – og mange steder betalte 
man beskyttelsespenge til Hells Angels eller andre kriminelle.

Vi endte med at lægge os fast på begreberne bordel, prostitueret, tidligere prostitueret, 
sexkøber og sex. Begrundelsen var, at den danske prostitutionsdebat befandt sig på et ret 
lavt niveau, fordi befolkningen ikke havde debatteret prostitution i mange år. Så det ville 
simpelt hen være kommunikativt for meget op ad bakke at starte med at ændre hele termi-
nologien ved at formidle begreber, der dækkede over en grundig analyse, modtagerne var 
forudsætningsløse over for at forstå. Vi valgte at tale det sprog, flest forstod – dog med den 
krølle, at kunden blev til køber. 

Vi valgte også at debattere prostitution, ikke kun kvindehandel. Det havde været nemmere og 
langt mere politisk opportunt at vinkle debatten til at handle om menneskehandel til prosti-
tution. Men vi ville ikke lade de mange danske kvinder med prostitutionserfaringer, eller som 
stadig var i prostitution, i stikken. Menneskehandlen til prostitution så vi som transportmidlet 
hen til sexindustrien og prostitutionen, ikke som hovedproblemet. Vi ville tage livtag med 
fænomenet prostitution og sexkøbsprivilegiet – ikke kun med et delaspekt.  

Under vores diskussioner om begreber blev det vældig tydeligt, hvor fattigt det danske 
sprog var på det her område. Især køberne havde vi ingen god betegnelse for, ikke engang 
et værdiladet slangord. I Norge kalder man dem horekunder, i Sverige torskar (torsk). I Dan-
mark kunder – ligesom når du køber en liter mælk i et supermarked. 

 Vi fik masser af nyttig modstand lige fra starten 
Man udfordrer ikke mænds privilegier ustraffet i det såkaldt frisindede Danmark. Men net-
værket gav os kræfter til at gøre det hårde arbejde - stå på øretævernes holdeplads i strid 
modvind. For vi fik som forventet med det samme hele det offentlige meningsmaskineri på 
nakken: de store mediehuse, ministre, CEPOS, Institut for Menneskerettigheder og oveni 
det nyetablerede Sexarbejdernes Interesseorganisation med bordelejerne i spidsen, for 
bare at nævne nogle få. Også en håndfuld socialkonstruktivistisk orienterede forskere og 
seksualpolitiske frontkæmpere fra Seksualpolitisk Forum gik ivrigt ind i at bekæmpe os sam-
men med udvalgte folketingsmedlemmer fra både højre og venstre side i dansk politik. 

De forholdt sig helst ikke til de forskningsmæssige realiteter eller den store empiri, organisa-
tioner som bl.a. KFUK’s Sociale Arbejde havde fra mange års arbejde i Rederne. De udtalte sig 
langt hellere med skråsikkerhed om, at prostituerede havde det fint med deres valg. Hvis vi 
altså bare ville lade være med at stigmatisere dem ved at mene, at prostitution var skadeligt. 
Og at en fuld legalisering af sexindustrien var den bedste løsning for mennesker i prostitution.  
 
Sexarbejderlobbyen, som primært bestod af Sexarbejdernes Interesseorganisation og Seksual-
politisk Forum, kunne få det til at lyde, som om det med skaderne nærmest var noget, vi selv 
havde fundet på. Prostitution var jo lig med frihed – en frigørende måde at tjene sine penge 
på. En neoliberal analyse af fænomenet prostitution, der passede perfekt ind i tidsånden.

New Zealands legalisering af deres sexindustri fra 2003 var det store forbillede, især for 
Seksualpolitisk Forum, der rejste rundt til landets politikere med denne model i tasken. Det 
viste sig at være en løsning, den new zealandske statsminister og den transkønnede kvinde, 
der havde lobbyet legaliseringen igennem som tidligere prostitueret, senere indrømmede 
offentligt var fejlslagen. Den havde haft den modsatte effekt af, hvad man ønskede.  

Men medierne i Danmark elskede sexarbejderlobbyens løgnehistorier om New Zealands 
velfungerende legaliserede sexindustri. De researchede stort set ikke på resultaterne af 
legaliseringen down under, læste vores grundige analyse af de mange hundrede sider lange 
evalueringer af legaliseringen fra det new zealandske justitsministerium eller talte med den 
socialarbejder fra New Zealand, vi invitererede herop i 2011. Hun kunne ellers fortælle, 
hvordan menneskehandlen var stærkt stigende, og hvordan prostitutionen og bordellerne 
havde spredt sig helt ud i villakvarterne og lå side om side med børneinstitutioner osv.  
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Medierne elskede i det hele taget fortællingerne om den tilfredse sexarbejder, der talte ind 
i herskende opfattelser af prostitution og ikke rykkede en millimeter ved mænds sexkøbs-
privilegier. De satte kun i ringe omfang spørgsmålstegn ved den modsætningsfyldte argu-
mentation, sexarbejderlobbyen anvendte. Her er nogle eksempler:  

’Vi er ikke være ofre’  MEN  ’vi bliver aldrig hørt’  

’Hvis vi kriminaliserer sexkøberen, bliver prostitution farligere for kvinderne’  MEN  ’vi vil 
have udvidet rufferiparagraffen, så vi kan ansætte vagter på bordellerne til at beskytte os’ 

’En kriminalisering af sexkøb vil få prostitutionen til at gå under jorden (= foregå indendørs), 
’indendørsprostitution sker under kontrollerede forhold’  MEN  ’hvis vi kriminaliserer sexkøb, 
vil prostitutionen rykke indendørs og blive skjult og farlig’

Der var i hvert fald nok steder at rykke ind. Danmark havde omkring 700 bordeller på det 
tidspunkt.

 Sexarbejderne var i virkeligheden sexarbejdsgivere 
Seksualpolitisk Forum havde en meget stor aktie i, at Sexarbejdernes Interesseorganisation 
blev stiftet i dagene op til den 8. marts 2008. ’Tilfældigvis’ på samme tidspunkt, som vi star-
tede 8. marts-initiativet. Foreningen havde gennem årene et meget tæt samarbejde med 
sexindustrien gennem Sexarbejdernes Interesseorganisation, der, trods navnet, blev tegnet 
af talskvinder, der var indehavere af bordeller. Altså repræsentanter for ’arbejdsgiversiden’ i 
sexindustrien. 

I 2015 kunne SIO ikke længere mobilisere nogen kvinder, der ville tale på foreningens vegne. 
De overgav derfor retten til at udtale sig om sexarbejdere til Seksualpolitisk Forum og Gadeju-
risten og begrundede beslutningen med, at de jo aldrig blev hørt, og det var alt for hårdt. 

At arbejdsgiverne og akademia danner og leder sexarbejderorganisationerne rundtom i 
verden er kendetegnende for sexarbejderbevægelsen (sex workers rights movements). 
Desværre er det ikke noget, danske medier overhovedet har interesseret sig for. Hvilket kan 
undre. Det er jo ikke hver dag, man ser arbejdsgiversiden eller akademia lede arbejdstager-
nes organisation og stille deres forhandlingskrav.  
 
Hvis du vil vide mere om, hvordan sexarbejderrettighedsorganisationerne er drevet af sexin-
dustrien, anbefaler vi dig at læse Julie Bindels bog fra november 2017, ’The pimping of pro-
stitution’ (www.amazon.com/Pimping-Prostitution-Abolishing-Work-Myth/dp/113755889X). 
I den kortlægger hun bl.a. den globale sexarbejderlobby og dens metoder. 

Tilbage til netværkets start: Vi syntes, det var væsentligt at få vore politiske modstandere 
ud af busken – for uden modstandere og debat kunne vi ikke fremføre vores synspunkter. 
Det mål må vi sige vi nåede!
 
Mænd har altid været en aktiv del af 8. marts-initiativet  

         Mænds rolle i og ansvar for, at prostitution eksisterer, har været net-    
 værkets hovedfokus helt fra det stiftende netværksmøde i november 
2007. Mænd udgør 99 pct. af alle sexkøberne. Prostitution handler 
derfor om mænds magt, maskulinitetsopfattelse og mandlig seksuel 
praksis. Så det var helt afgørende for os at inkludere mænd på alle 
niveauer, så godt vi kunne. Og at påvirke debatten om prostitution til 
også og især at handle om køberne. Vi ville have mænd til at tale med 
hinanden om prostitution og til at tage stilling – gerne med et ja til 
vores synspunkter, selvfølgelig.

Balder Mørk Andersen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF på Fre-
deriksberg, var en af hovedkræfterne for at få SF til at støtte et forbud 
mod køb af sex. Balder blev udpeget som talsperson for 8. marts-initia-
tivet sammen med Hanne Helth og har taget mange tæv i den offentlige 
debat for holdet på vegne af netværket. 

Her blev han en rollemodel for andre mænd. Balder gav en bane for andre 
mænd at spille på – mænd, der mener, at prostitution er en krænkelse af 
kvinder og opretholder en primitiv opfattelse af maskulinitet. Og dem blev 
der ved vores hårde arbejde flere og flere af. Samtidig havde vi det rigtig sjovt, 

Brochure, 2008
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når vi sendte en ung mand afsted til en debat. De hadske argumenter om hattedamer og moral-
ske gamle, snerpede feminister faldt ligesom til jorden, når det var Balder, der bar hatten.  
 
Vi arbejdede med at engagere mænd på mange forskellige måder. Vi holdt workshops med 
mandepanel om prostitution – bl.a. en med Balder, Jens Høvsgaard (journalist), Morten 
Kabell (dengang medlem af borgerrepræsentationen i København), Kenneth Reinicke (for-
sker i maskulinitet) og Erik Hauervig (tidligere politimand på Vesterbro og nu forfatter og 
foredragsholder om prostitution).  
 
I demonstrationerne hver 8. marts gik en gruppe mænd stolt med under eget banner: 
Mænd mod sexkøb. Det var opmuntrende, og det var så vigtigt med denne synlige stilling-
tagen fra mænd. 

Dansk Kvindesamfund lancerede den 1.3. 2008 – ugen før 8. marts-initiativets første de-
monstration - webkampagnen tagstillingmand.dk. Den var den første af sin slags i verden. 
125 mænd stod frem med navn og billede og støttede en kriminalisering af sexkøb. Og 
sagde deres ærlige mening om de mænd, der køber sex. Fagbevægelsens top tre var med i 
kampagnen: Harald Børsting (LO), Poul Erik Skov (3F) og Dennis Kristensen (FOA).  
 
Senere lånte Harald Børsting os LO-Huset til en konferencemiddag. Og Dennis Kristensen 
og Per Christensen skrev fælles kronik, hvor de tilkendegav deres støtte til vores dagsorden, 
ligesom Poul Erik Skov, fhv. forbundsformand for 3F, tidligere havde gjort det. Senere igen 
holdt Dennis Kristensen tale ved en af vores demonstrationer. Det var vi vildt glade for. Men 
vi ærgrer os og undrer os over, at fagbevægelsen ikke samler sig og støtter kampen mod 
salg af kvinder som bevægelse. Nu hvor de har så mange kvindelige medlemmer, bryster sig 
af globalt udsyn og bruger ordet ligestilling i deres programmer. 

Nå. Vi fik slået hul på et tabu: at man(d) ikke taler om mænds køb af sex, om, hvem de er, 
og hvilket ansvar de har. Vi fik vist, at mænd kan og tør sige fra over for andre mænd, der 
begår overgreb mod betaling. Noget, mandeforsker Kenneth Reinicke har beskrevet vigtig-
heden af ved mange lejligheder – hans analyser af maskulinitet, mænds bevæggrunde og 
ansvar har været meget værdifulde bidrag til prostitutionsdebatten. 

Mænd i demonstrationerne med eget banner, 2009, 2010 Demo, 2010

Mænd mod sexkøb ved grundlovsoptoget, 2015   Demo, 2014
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Lige så langsomt voksede gruppen af mænd, der ville tale offentligt om deres holdning til pro-
stitution og sige fra over for udnyttelsen af kvinder. Bl.a. etablerede pædagog Thomas Bering 
facebookgruppen Mænd mod Købesex. Og musiker Henrik Marstal startede sin stemme i 
kønsdebatten i prostitutionsdebatten. 

Sexkøbende mænd har jo hele tiden været til stede i debatten, især i den helt igennem sexi-
stiske og kvindefornedrende debat, de fører med hinanden, når de skriver anmeldelser om 
prostituerede på sider som eroguide.dk osv. Men de mænd, der ikke støtter prostitution, og 
som vil det til livs – de fik nu et talerør, nye platforme at tale ud fra og argumenter at støtte 
sig til. Det var noget nyt i Danmark. Godt nyt.  
 
Vi har gjort den sexkøbende mand synlig i den offentlige debat 
Vi er sikre på, at netværkets stærke fokus på mænd har gjort en forskel. Før vi startede, tal-
te ingen om de mænd, der køber sex. I dag, 10 år efter, er det svært at forestille sig en de-
bat om prostitution, hvor sexkøberen ikke bliver nævnt. Det var ikke sket, hvis vi ikke havde 
insisteret på at tale om ham. Hver gang. Vedholdende. Igen og en gang til. Vi har forsøgt at 
gennemføre princippet om aldrig at skrive noget eller udtale os til medierne uden at nævne 
den sexkøbende mand. Og at det er ham og hans dårlige kvindesyn, der er hele årsagen til, 
at vi har prostitution og menneskehandel i Danmark.  
 
Det har virket. Men det har været provokerende for mange. 9 ud af 10 gange blev udtalel-
serne redigeret bort af medierne. Journalisterne har haft mere end vanskeligt ved at for-
midle de synspunkter. Og selv om man fx konfererede citater, skar ud i pap og ostemadder, 
at vi ikke ville forbyde prostitution, men sexkøb, så endte det i 9 ½ ud af 10 tilfælde med, at 
vi blev tillagt, at vi ville forbyde prostitution. Gerne i en stor, fed overskrift.  
 
Man må selv afgøre, hvad motiverne til denne journalistiske tonedøvhed mon er. Men nævnt, 
det er sexkøberen blevet. Og han er kommet for at blive i den offentlige debat et godt stykke tid.   
 

 
10 år - 10 demonstrationer 
Den 8. marts 2008 skinnede solen, og 1.500 mennesker mødte frem til vores første demon-
stration. Det blev en festdag med aktiviteter i Christianshavns beboerhus, musik, taler og 
mobilisering af aktivister. Året efter lejede vi Vega, hvor vi holdt et kæmpemæssigt og me-
get velbesøgt arrangement efter demonstrationen, der denne gang gik gennem Istedgade. I 

Forside, tag stilling mand-webkampagnen, 2008

KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG
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årene derefter arrangerede vi debataftner med mad og musik i Huset i Magstræde. De sid-
ste par år har vi valgt kun at lave demonstration og skære aftenarrangementet væk. 

Med demonstrationerne genopfandt og genvandt vi en gammel 8.marts-tradition, der stort set 
var uddød på det tidspunkt. I dag er København langt mere levende, og der foregår flere og fle-
re demonstrationer den 8. marts. Det er dejligt at se. Og vi synes godt, vi kan være bekendt at 
tænke, at det bl.a. er vores fortjeneste, at 8. marts-demonstrationer er kommet på mode igen. 

Demonstrationerne har alle årene været vores kerneaktivitet. Det har været et fremragen-
de værktøj til mobilisering, markering af vigtigheden af vores dagsorden – og til at feste og 
møde ligesindede, og det var der god brug for. 

Demonstrationerne gjorde vores dagsorden synlig for københavnerne – især for borgerne 
på Vesterbro, der hang ud af vinduerne og kom med positive tilråb, mens vi slangede os 
gennem gaden med bannere og paroler og fuld musik.

Som årene gik, begyndte aktivister i Århus også at lave demonstration for en sexkøbslov  
– vi mener at huske, at det sket en eller to gange i det jyske. Det var ekstra herligt. 

Siden 2009 har vi gået gennem Istedgades prostitutionskvarter hvert år den 8. marts. I det 
kvarter, det tog at gå gennem gaden, ejede vi og ikke sexindustrien Istedgade. Mens por-
nobutiksejerne og prostitutionshåndlangere stod med korslagte arme og så på. Det var en 
fest og en styrkemarkering, der gav især de mange unge kvinder, der gik med, en følelse af 
frihed og håb, af, at de betød noget. Sammen kunne vi erobre verden. 

Det var – og er nok stadig – det eneste sted i verden, hvor demonstranter har gået gennem 
prostitutionskvarteret hvert år den 8. marts med en markering af, at vi ikke ville finde os i, 
at der var sexslaveri i vores gader. Det er vi stolte af.

Det var en til tider noget besværlig demonstrationsrute med moddemonstranter, politibe-
skyttelse og huj og sving. Ikke politibeskyttelse mod sexindustriens parter, men mod Sexar-
bejdernes Interesseorganisation og dens tilhængere, der 3 år i træk forsøgte at blokere os og 
chikanere os på forskellige måder. Det lykkedes dem aldrig. Vi ejede gaden den 8. marts. 

Som årene gik, blev antallet af demonstranter til vores demonstrationer mindre. Det mener 
vi der er flere grunde til. Den socialkonstruktivistiske dagsorden om, at man selv bestemmer 
sit køn, og ideen om prostitution som et frisættende sexarbejde fylder desværre meget i 
det akademiske miljø blandt unge. En anden grund var nok, at nogle blev skræmte over, at 

Bannermaling, 2011 Demo Istedgade, 2014 Demo Istedgade, 2014

Mette, Lisa og Hanne, demo, 2017 Demo Rådhuspladsen, 2017
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demonstrationen blev angrebet med vold i 2011, hvilket vi beskriver nedenfor. En tredje for-
klaring er, at den til venstrefløjen tilknyttede del af kvindebevægelsen ønskede at rejse andre 
dagsordner end prostitution. Så de begyndte at arrangere deres egne demonstrationer. 

Samtidig med, at det gjorde antallet af demonstranter mindre ved vores demonstrationer, 
var vi fornøjede over, at traditionen med at demonstrere den 8. marts for kvinders rettig-
heder blomstrede igen. Vi havde et håb om, at det kunne lykkes at samle alle demonstrati-
onerne i én stor. Men det ville kræve, at nogen påtog sig at organisere parolemøder op til 
den 8. marts, hvor man kunne foreslå paroler og stemme om dem. Men vi havde så meget 
organisatorisk arbejde i forvejen, at vi ikke også kunne påtage os denne opgave. Og ingen 
andre gjorde det. Så det ønske kunne ikke gøres til virkelighed. En bred organisering af det 
politiske arbejde på gaden ville ellers have givet kvindebevægelsen langt flere muskler. 

De sidste par år var der omkring 150-200 deltagere i vores demonstration. Når man tæn-
ker over det, er det faktisk flot, taget i betragtning hvor tung og svær prostitutionsdebat-
ten er, hvor meget modstand – også voldelig – man får, når man deltager i den og er imod 
sexindustrien – og hvor mange andre begivenheder der var at vælge mellem denne dag. 

Vi har haft verdens modigste demonstranter. Vi takker hver og en mange gange. Og vi kan 
konkludere, at demonstrationerne har været magtfulde, så magtfulde, at flere ville gå til 
yderligheder og ty til vold for at få dem stoppet.
 
Voldelige angreb ved demonstrationerne  
blev en del af kampen mod os 
Modstanden har været til at tage og føle på. I 2011 kastede en antifeminist en form for 
brandbombe ind under vores demonstrationsvogn, mens Hanne Helth holdt tale fra den. 
Han blev lagt i benlås af politiet, der heldigvis var til stede, og vi kunne fortsætte demon-
strationen. Samtidig havde en anden mandsperson raseret de lokaler, vi skulle holde fore-
drag i om aftenen. Det var en voldsom oplevelse for alle. 

Samtidig med disse to angreb stod 5-10 repræsentanter fra SIO – bordelejere og sexkøbere 
i skøn forening, langs kanten af demonstrationen på Rådhuspladsen sammen med deres 

Angreb på Rådshuspladsen, demo, 2011 SIO-barn ved SIO’s moddemo, 
Rådhuspladsen, 2011

Demo, Istedgade, 2014 
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børn. Dem havde de givet skilte om halsen: ’Spørg mig – jeg er barn af en sexarbejder’. Bør-
nene blev så sendt ind mellem vore demonstranter med løbesedler med SIO’s synspunkter. 
Der var en del at holde styr på det år! 

Det interessante ved episoden var dels, at politiet ikke mente, der var grund til at sigte 
manden, for det var bare en ’psykisk ustabil person’, selv om han havde ventileret sit kvin-
dehad i en kronik i Politiken et stykke tid forinden. Men det fandt politiet aldrig ud af, for 
de mente ikke, sagen var værd at efterforske. Dels var det næsten symptomatisk for medie-
dækningen af vores aktiviteter, at medierne valgte at dække demonstrationen med billeder 
af talspersonen fra SIO, et par tilhængere og nogle af børnene med de omtalte skilte om 
halsen. Mens brandattentatet blev nævnt i en bisætning i én avis. 

Angrebet blev vi også i 2014, da vi deltog vi i Nordisk Forum i Malmø med heldagsprostituti-
onsseminar, med stand, gadeaktivisme og tale fra hovedscenen af Hanne Helth. En af aftnerne 
gik hele Nordisk Forum i en stor demonstration gennem Malmø. Midt i byen kastede en mand 
store fulde øldåser ned fra 2. eller 3. sal efter den del af demonstrationen, hvor antikøbesexak-
tivisterne gik, og her gik vi selvfølgelig. Dåserne drønede som projektiler ned i hovederne på os. 
Politiet blev tilkaldt, men vi hørte aldrig nærmere om, om han fik bøde eller blev sigtet for vold.   

Kunstnere har skabe en fantastisk stemning  
ved vores arrangementer 
Musik ved demonstrationer, seminarer, aftenarrangementer. Trommende kvinder i front 
ved demonstrationerne. Skulpturer, billeder, smykker, sokker, fotoudstillinger, tegninger, 
installationer, diasshows og meget mere – alt sammen skabt af flittige og gavmilde kvinde-
hænder. Så vi kunne give talere og oplægsholdere en smuk gave som tak for deres bidrag. 
Danse os til lidt varme på Rådhuspladsen midt i marts. Fortælle om prostitutionens konse-
kvenser og kvinders lidelser gennem kunstneriske indslag. 

Vi takker de mange kunstnere, der har stillet gratis op for at støtte vores dagsorden, af hele 
vores hjerte. I har klædt os i kærlighed og gavmildhed og gjort det en smule nemmere at 
tale om et tungt emne som prostitution.  

Demo, Rådhuspladsen 2012

Webannonce, 2014
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Talerne ved demonstrationerne var nøje valgt ud 
Vi arbejdede meget bevidst med, hvem der blev spurgt, om de ville tale ved demonstratio-
nerne. Rollen som taler brugte vi til at forpligte folk – politikere, folk fra fagbevægelsen m.fl. 
- på vores politiske dagsorden, særlig på forbuddet mod køb af sex. 

Her er listen over talerne gennem 10 år på vores demonstrationer:

2008 
• Maria Carlshamre, MEP, Feministisk Initiativ, Sverige  
• Pernille Vigsø Bagge, Socialistisk Folkeparti 
• Leikny Øgrim, Kvinnegruppe Ottar, Norge 
• Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten

2009 
• Pernille Rosenkrantz Theil, Socialdemokratiet 
• Villy Søvndal, Socialistisk Folkeparti 
• Marion Pedersen, Venstre 
• Hanne Helth, 8. marts-initiativet

2010 
• Mette Frederiksen, Socialdemokratiet 
• Lita Malmberg 
• Balder Mørk Andersen, 8. marts-initiativet

2011 
• Mikkel Warming, Enhedslisten 
• Anne-Grete Bjarup Riis, skuespiller 
 
2012 
• Rosa Lund, Enhedslisten 
• Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokratiet 
• Lita Malmberg 
 
2013 
• Camilla Brejner Schwalbe, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 
• Gry Möger Poulsen, Socialistisk Folkepartis Ungdom 
• Claus Jørgensen, 3F 
• Mogens Pedersen, Christians Safe House

2014 
• Ninna Thomsen, Socialistisk Folkeparti 
• Marion Pedersen, Venstre 
• Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet 
• Rosa Lund, Enhedslisten

2015 
• Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti 
• Dennis Kristensen, FOA 
• Morten Kabell, Enhedslisten 
 
2016 
• Trine Schøning Torp, Socialistisk Folkeparti 
• Tanja Rahm, Netværksgruppen for kvinder, der har erfaring fra og er ude af prostitution

2017 
• Lisa Holmfjord, Dansk Kvindesamfund 
• Lita Malmberg 
• Nina Hedegaard, 8. marts-initiativet

8marts.dk

8marts.dk

8marts.dk

FORBYD SEXKØB N
U!

ww
w.8marts.dk

10år

STOP
SEXKØB

8marts.dk
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STOP
SEXISME, SEXSLAVERI 

OG SEXKØB

DEMONSTRATION 
FRA RÅDHUSPLADSEN 
8. MARTS 2013 KL. 16

TALERE
Camilla Brejner Schwalbe 

Forbundsformand DSU
Gry Möger Poulsen
Landsformand SFU
Mogens Pedersen

Stifter af Christians Safe House
Claus Jørgensen

Forbundssekretær 3F
På trommer kommer ‘Kvinder der Trommer’

HOVEDPAROLE: FORBYD SEXKØB NU!
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Kommunale exitprogrammer kom i stand, fordi vi råbte op 
Et af de emner, vi rejste til debat, var kommunale exitprogrammer. 

Ingen beslutningstagere eller embedsfolk talte for alvor om exit i 2007. Den dagsorden tog 
vi op, og vi fik den sat. I løbet af årene skabte KFUK’s Sociale Arbejde desuden institutionen 
Exitkollegiet og Svanegrupperne – selvhjælpsgrupper for kvinder, der ville ud af prostitution. 
Erfaringerne fra disse projekter var med til at understrege, at sociale tiltag for prostituerede 
først og fremmest skal fokusere på at hjælpe kvinder ud. Fordi det er det, kvinderne synes 
de har brug for.  
 
Langsomt blev fokus på exit større. I 2013 lancerede 
Socialstyrelsen i samarbejde med SFI (Det nationale 
forskningscenter for velfærd) forsøgsprojektet ’Exit Pro-
stitution’ i 5 forsøgskommuner: Ålborg, Århus, Esbjerg, 
Odense og København. Nina Hedegaard fra vores ar-
bejdsgruppe – psykolog og arbejdsmiljøekspert - deltog 
i en følgegruppe, som var med i forarbejdet til og eva-
lueringen af projektet. 

Projektet lykkedes med både at få kvinder ud af pro-
stitution (sænke prostitutionsfrekvensen) og forbedre 
kvindernes livskvalitet. Det viste også, at kvinder, 
der benyttede tilbuddene, for langt hovedpartens 
vedkommende ønskede støtte til at komme ud af 
prostitution eller til at forblive ude af prostitution. 
Dertil kommer, at det psykiske velbefindende var 
det område, de fleste af kvinderne gav udtryk for at 
have mest behov for støtte til. Fakta, der taler ret 
imod sexarbejderlobbyisternes synspunkter om, at 
kvinder frit vælger prostitution som karriere, og at 
de trives med valget.

Desværre blev tilbuddene ikke solidt forankret 
efter projektets ophør. Kun Aalborg Kommune 
valgte at føre projektet videre med specialisere-
de medarbejdere, som var fast tilknyttet indsat-
sen. I de øvrige kommuner har man forankret 
projektet ved at undervise medarbejdere på 
tværs af forvaltninger, så de kan henvise prosti-
tuerede til de rette tilbud. Sidstnævnte er be-
kymrende. For en væsentlig årsag til projektets 
succes var, at borgerne (de prostituerede) op-
levede sig set, hørt og forstået af projektmed-
arbejderne. Det er så vigtigt at forpligte fællesskabet på 
at støtte prostituerede. Men i dag foregår det meste sociale arbejde stadig 
ved hjælp af private organisationer, som gør et flot stykke arbejde. Og det er sårbart; staten 
kan undsige sig sine forpligtelser og sin medfinansiering med et fingerknips. 

Med exitprojektet satte vi et landemærke: samfundets socialpolitiske hovedopgave på pro-
stitutionsområdet er at hjælpe mennesker ud af prostitution – ikke at hjælpe dem til at bli-
ve så længe som muligt. Håbet er, at kommunerne i fremtiden forstår, at de skal løfte denne 
vigtige opgave. For de prostituerede kvinders skyld – og for kvindernes børns skyld. 

Socialdemokraters top svigtede deres medlemmer  
I tæt samarbejde med DSU’ere og socialdemokrater, der støttede vores dagsorden, arbej-
dede vi meget intenst på at påvirke meningsdannelsen i Socialdemokratiet op til partiets 
kongres i 2009. Sliddet bar frugt: forslaget om at kriminalisere købesex blev vedtaget og 
stod nu i Socialdemokratiets politiske program. Sliddet medførte også, at prostitutions- og 
sexkøbsdebatten kørte næsten uafbrudt på de høje nagler i omkring 5 år.  
 
At få en lov, der forbyder køb af prostitution, lykkedes, som alle ved, ikke. Morten Bødskov, 
justitsminister i Thorning-regeringen, stak en kæp i hjulet og sendte forslaget til tælling un-
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der de berømte regeringsforhandlinger i det sorte tårn i 2011. Han fik grønt lys til at bede 
Straffelovrådets dengang 7 gamle mænd (i dag er der sandelig én kvinde med i rådet) vur-
dere virkningen af en sexkøbslov og bruge denne som grundlag for regeringens beslutning 
om at indføre eller ikke indføre et forbud mod køb af sex. 

Rådet kom med en ensidig vurdering af effekterne i Sverige og kunne derfor med lethed 
konstatere: Sådan en lov vil ikke virke – man skulle da hellere tage og legalisere rufferi. Rå-
det havde bl.a. ikke taget højde for de gode resultater af lovens indførelse, beskrevet i den 
svenske rigsadvokats evaluering fra 2010. 7 højtestimerede strafferetsprofessorer, højeste-
retsdommere, politimestre osv. mente i fuldt alvor, at den bedste løsning på den stigende 
prostitution og menneskehandel til prostitution var at lempe eller fjerne rufferiparagraffen 
– den absolut eneste legale beskyttelse prostituerede har mod udnyttelsen af deres prosti-
tution! Det viste, hvor lidt man kan forvente, når det drejer sig om udsatte kvinders retsbe-
skyttelse, og hvor godt patriarkalske tænkemåder trives. 
 

Udmeldingen var en velkommen brik i Bødskovs puslespil. Han havde hele vejen været 
imod en sexkøbslov, men tabte slaget i sit parti på Socialdemokraternes kongres i 2009. 
Men som nyslået minister kunne han bruge sin magt til at manipulere sig til at omstøde 
partiets beslutning. Han gik i januar 2012 stolt i medierne og fortalte, at man alligevel ikke 
ville fremsætte lovforslag om at kriminalisere køb af sex – med rygdækning i udtalelsen fra 
Straffelovrådet. 

Medierne gik i selvsving. Det gjorde vi også. Netværkets samlede mediearbejde var så ef-
fektivt, at daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt, 4 timer efter Bødskovs udmel-
ding, så sig nødsaget til at gå i medierne og forsvare ham. At tvinge statsministeren ud af sit 
skjul var vi ret så tilfredse med at vi kunne. For hun var kendt for ikke at ville mene noget 
som helst om kvindespørgsmål. Men den dag blev hun nødt til at tone rent flag: Hun støt-
tede sin minister – og bakkede dermed indirekte de mere end 300.000 danske sexkøbende 
mænds sexkøbsprivilegier op. Men slaget om sexkøbsloven var tabt, og det vidste vi. 

Det var selvfølgelig en mavepuster. Ikke bare for os, der havde brugt næsten al vor våg-
ne tid på at rejse offentlig og politisk opbakning til den lov. Men også for de mange unge 
DSU’ere, der helt siden 2003 havde taget kampen i moderpartiet om at få sat loven på par-
tiprogrammet. Og for de mange menige socialdemokrater, der havde trodset partitoppen 
og stemt for forslaget. Fordi de havde en dybtfølt social- og ligestillingspolitisk holdning til, 
at kvinder ikke skulle være til salg. En del af de mest magtfulde socialdemokrater i toppen 
af partiet var nemlig imod forslaget.

Socialdemokrater mod sexkøb, demo 2012
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Mette Frederiksen, som havde været Socialdemokraternes varmeste fortaler for en sexkøbs-
lov og holdt brandtale for den loven ved nævnte kongres i 2009 – og som havde forpligtet sig 
til at gennemføre den ved vores demonstration i 2009 – ja, hun var tavs som graven under 
den 14 dage lange mediekrig i 2012. Hun havde nemlig fået magt og var blevet minister. I dag 
kan man i hendes biografi læse en formulering, vi tolker som, at hun nok ikke længere mener, 
en sexkøbslov er den bedste løsning, når man vil begrænse prostitution og menneskehandel. 

Det er nok også det nemmeste, hvis man vil være statsminister. Men et svigt af kvinder og 
flertallet af hendes egne partimedlemmer – det er det. 
 
SF står som eneste parti fast på en kriminalisering af sexkøb 
I 2007 stod SF og store dele af Enhedslisten som de eneste to partier i Folketinget bag et 
forbud mod købesex. Der var kræfter i Socialdemokratiet, der arbejdede for samme politik. 
I Radikale Venstre var det den overvejende holdning på det tidspunkt, at man skulle forby-
de køb af sex af ofre for menneskehandel, men ikke indføre et fuldt forbud. Venstre, Kon-
servative og Dansk Folkeparti var imod et forbud dengang, som i dag.  
 
SF står fast – som det eneste parti i Folketinget i dag. SF mener stadig, at købesex skal krimi-
naliseres. Prostitution er vold mod mennesker. Dette synspunkt har partiet haft, siden det 
blev vedtaget af SF’s hovedbestyrelse i 2005. SF har bidraget til 8. marts-initiativets arbejde 
gennem alle årene med aktivister og økonomiske bidrag.  

Enhedslistens Kvindeudvalg tabte slaget i egne rækker 
Enhedslisten var splittet på spørgsmålet om kriminalisering af sexkøb. Enhedslistens Kvin-
deudvalg gik med i 8. marts-initiativet og har lagt mange kræfter i netværket de første 5 år 
Men Kvindeudvalget var oppe imod Enhedslistens mange queertilhængere.  
 
Queertilhængerne var stærkt optaget af identitetspolitik, herunder rettigheder til transper-
soner. Og de skelnede ikke mellem snot og kanel: Den kønspolitiske kamp for mangfoldighed 
og forestillingen om, at køn er noget, man vælger, ikke et biologisk køn, man fødes med, 
blandede de sammen med prostitutionsspørgsmålet med argumenter som: prostitution er 
et sexarbejde, et frit valg, en måde at udtrykke og udleve sin seksualitet. Man beskrev pro-
stitution som en aktivitet, der nærmest kunne frisætte marginaliserede grupper, hvis blot ’vi 
andre’ (læs: de, der mente, prostitution er udnyttelse) stoppede med at stigmatisere dem. 

Det var for os en overraskende neoliberal og individualiseret måde at se på et strukturelt 
problem på. Uventet argumentation fra venstrefløjen, tænkte vi. Der er jo tale om en magt-
fuld sexindustri, der tjener uhyggeligt mange sorte penge på at udnytte primært fattige 
kvinder eller kvinder, hvoraf mange er blevet krænket voldeligt og seksuelt som børn. Men 
de identitetspolitiske tilhængere så ikke skoven, for de havde stirret sig blinde på træerne.  
 
Den queer-og transaktivistiske fløj vandt i Enhedslisten på trods af Kvindeudvalgets hårde 
arbejde. Tendensen er desværre kendetegnende for mange partier og grupperinger på den 

Demo, Rådhuspladsen



16

yderste venstrefløj også i andre lande. Men vi husker og sætter pris på, at Johanne Schmidt- 
Nielsen, Morten Kabell, Mikkel Warming og Rosa Lund har støttet 8. marts-initiativets dags-
orden og har stillet op ved flere lejligheder. Flere af dem holdt taler ved vores arrangementer, 
også efter partiet vedtog ikke at kriminalisere køb af sex. Vi håber, Enhedslistens Kvindeudvalg 
har styrken til at holde fast i kravet om et forbud sammen med SF, indtil der igen åbner sig et 
vindue for at genstarte kampen. 
 
Amnesty blev en manderettighedsorganisation i 2015 
Som om modstanden ikke var stor nok, vedtog Amnesty International i 2015, at de ville arbejde 
for at legalisere alle sider af prostitution: rufferne, de prostituerede, sexkøberne. Forslaget var 
stillet af en engelsk alfons tilbage i 2008 – han var leder af den engelske sexarbejderfagforening 
og havde meldt sig ind i Amnesty for at lobbye for nævnte legalisering af alle parter i sexindustri-
en. Igen så man en fra arbejdsgiversiden i sexindustrien stå i spidsen for en såkaldt arbejdstager-
organisation og fremføre politiske krav, der ville øge hans egen økonomiske vinding. 

Vi brugte mange kræfter og timer på at forsøge at påvirke Amnestys fatale beslutning her-
hjemme og via internationale kontakter, både før og efter de vedtog politikken. Det lykke-
des ikke. I dag arbejder Amnesty for at legalisere rufferi, også i Danmark. Det kan de bl.a. 
gøre, fordi de ikke ønskede at tage imod input fra de sammenslutninger af kvinder, der er 
kommet ud af prostitution, og som støtter et forbud mod at købe sex, i forarbejdet til be-
slutningsgrundlaget. Ligesom de kun benyttede sig af forskning og forskere, der var kendte 
for at støtte sexarbejderdiskursen.  

Det kommer ikke bag på os, at Amnesty vedtager en så kvindefjendsk politik. Amnesty støt-
ter heller ikke fri abort. Så en politik, der fratager kvinder retten til at bestemme over egen 
krop på det seksuelle område, er ikke fremmed for dén organisation. Amnesty har i vores 
øjne bevist, at den er en manderettighedsorganisation og ikke længere en menneskerettig-
hedsorganisation.

I 2015 opfordrede vi bl.a. til, at man opsagde sit medlemskab af organisationen. Det gør vi 
stadig. Lad det blive det sidste politiske hik fra os: Er du medlem af Amnesty eller ’synes godt 
om’ dem på Facebook, så opfordrer vi dig til at trække din støtte og opsige dit medlemskab.
 
Vi holdt international prostitutionskonference i 2011 
I 2011 blev det til en international prostitutionskonference på Island Brygge – ’Grosse Frei-
heit’ – med talere fra New Zealand, USA, England, Sverige, Norge m.m. Deltagerne kom fra 
mange forskellige nationer. De 350.000 kr., ballet kostede, fik vi doneret af Dansk Kvinde-
samfunds Ålborgkreds suppleret med en donation fra Kirk-familien. 
 
Ålborgkredsen skulle lukke og syntes, at arbejdet mod udnyttelsen af mennesker i pro-
stitution var så vigtigt, at vi skulle have pengene, helt uden at vi bad om dem. Det var en 
fantastisk gestus. 

For pengene kunne vi holde en international todageskonference med et fagligt indhold på 

#QUESTIONSFORAMNESTY

AMNESTY
INTERNATIONAL

PROTECT THE MALE ORGASM

Generalsekretær Trine Christensen, Amnesty, var i nyhederne 
i forbindelse med grundlovsoptoget 2015. Det var vi også!  
(foto: tv-skærm under nyhedsudsendelsen)
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højt niveau, simultantolkning – hvilken luksus – og festmiddag i LO’s bygning med havneud-
sigt. En lille gruppe kvinders engagement og frivillige arbejde i 3/4 år – og vupti, så var den 
der. Planlægningsarbejdet knyttede os endnu tættere sammen, og vi fik bekræftet, hvor 
stærke vi var, når vi hjalp hinanden.  

På konferencen blev de påstande, sexarbejderlobbyisterne var kommet med gennem åre-
ne, gennemhullet og tilbagevist. Bl.a. kunne Debbie Baker, socialarbejder fra New Zealand, 
tilbagevise de usandheder, Seksualpolitisk Forum havde spredt om, hvor godt den new zea-
landske legalisering af rufferi og bordeldrift virkede. 

Konferencen blev flankeret udenfor bygningen af Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO). 
Tak, i øvrigt, fordi de organiserede sig, så vi fik lejlighed til at debattere og tilbagevise de man-
ge myter, sexindustrien spreder. Mens SIO hamrede på vinduerne, holdt vi konference. En 
række af SIO’s sædvanlige hang arounds i de dage, sexkøbere og andre utilpassede hvide, vre-
de mænd, havde vi også glæden af at se hele weekenden dèr på havnekajen. Også en hånd-
fuld transaktivister, hvoraf nogle forsøgte at trænge ulovligt ind i konferencelokalet begge de 
dage, konferencen varede, havde fundet vej til Bryggen. Så var det godt, vi havde de sejeste 
aktivister – to beslutsomme kvinder i døren, og så er muligheden for ulovlig indtrængen af 
næsten 2 meter høje og lettere truende transpersoner ikke længere eksisterende. 

Et par af talerne måtte eskorteres bort fra konferencen med politibeskyttelse. Og en kvinde 
med prostitutionserfaring måtte smugles ud af bagvejen, så hun slap for at møde sin tidli-
gere alfons, der denne dag optrådte som sexarbejder og talsperson for SIO. 

Ja, krigshistorier er der nok af. 
 
Danmark er faldet af vognen  
Debatten i medierne om prostitution er stort set lagt død efter at have kørt på meget høje 
nagler fra 2008 - 2013 og med en kort genoplivning i 2015 p.g.a. Amnestys nye prostituti-
onspolitik. Samtidig er det politiske landskab forandret betydeligt, og debatten om indvan-
drere og flygtninge tilspidset på en måde, der lukker ned for enhver debat om handlede 
kvinders forhold og kravet om opholdstilladelse til dem. 

Midten i dansk politik har svigtet sexkøbsdagsordenen, yderste venstrefløj med. Højrefløjen 
har aldrig støttet den. Konservative ændrede politik i 2012, efter Bødskovs udmelding om, 
at Socialdemokraterne ikke ville kriminalisere sexkøb alligevel. Nu støttede det familiepo-
litisk optagede parti med nuværende børneminister Mai Mercado i spidsen en legalisering 
af rufferi. Samme politik har Liberal Alliance været ude og støtte i debatten, ligesom nogle 
af Liberal Alliances partimedlemmer, særlig nuværende indenrigsminister Simon Emil Am-
mitzbøll, meget aktivt har bekæmpet vores synspunkter gennem alle årene og haft et tæt 
samarbejde med sexarbejdergrupperingen. Dansk Folkeparti har tilkendegivet støtte til det 
sociale arbejde for prostituerede, men bestemt ikke til ideen om at begrænse efterspørgs-
len ved lov. Hvor de ligger, hvad angår legalisering af rufferi, ligger hen i det uvisse.  
 
Venstre holder sig ude af prostitutionsdebatten med undtagelse af få enkeltpersoner.  
Vi bemærker os, at Venstre stemte for Bødskovs lovforslag om justeringer i straffelovens 

To konferencetalere får politibeskyttelse, 2011 Hanne Helth, talsperson for 8. marts-initiativet, 
indleder konferencen i 2011
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seksualkapitel i 2012. Det var forarbejdet til dette lovforslag, Straffelovrådets undersøgelse 
af en sexkøbslovs effekter elegant blev puttet ind under. Det betyder, at Venstre dengang 
ikke støttede, at man på nogen måde svækkede rufferiparagraffen, den paragraf i straffelo-
ven, der siger, at det er strafbart at tjene på andres prostitution. Det er en vældig vigtig og 
god ting. Vi håber, partiet står fast på det synspunkt i fremtiden. 

Vi ved, at Radikale Venstre ikke havde tænkt sig at sætte foden ned, hvis Socialdemokrater-
ne og SF havde valgt at kriminalisere køb af sex i 2012. Så havde Socialdemokratiet sagt ja, 
havde vi haft loven i dag. Radikale har tidligere støttet en delkriminalisering af købersiden 
– altså kun at gøre det forbudt at købe sex af handlede mennesker. Det er en lovgivning, vi 
ved ingen som helst effekt har (Finland har en sådan lovgivning, og den virker overhovedet 
ikke), og som må betegnes som ren symbolpolitik.  
 
Manu Sareen, som senere er trådt ud af Radikale og over i Alternativet, var med i tagstilling-
mand-kampagnen. Dengang støttede han altså et forbud mod købesex. Senere skiftede han 
standpunkt frem og tilbage, nærmest fra debat til debat. Så blev han ligestillingsminister og 
støttede ikke et forbud. Sareen var en af vores moddebattanter i Deadline i 2012, da vi var 
inde og debattere udfaldet af Straffelovrådets konklusion. Han blev sendt i byen til at tage 
skraldet for Bødskov. Og tog det gerne. 
 
Det internationale arbejde og informationsarbejdet bærer frugt 
Især én af vore aktivister - tak for det, du ved, hvem vi mener  
– har bygget et digitalt internationalt netværk op blandt organi- 
sationer og enkeltpersoner, der støtter vores synspunkter,  
via Facebook. Der er skabt en solid skare, der ønsker at følge  
de internationale strømninger og den internationale forskning  
på prostitutionsområdet. 

Sideløbende har Hanne Helth deltaget som dansk repræsentant 
i EU-Kommissionens antitraffickingplatform i knap 5 år og været 
med i internationalt netværksarbejde med kvindeorganisationer 
og sociale institutioner, der støtter kvinder i at komme ud af prosti-
tution. Antitraffickingnetværket gav adgang til EU-kommissæren på 
området, antitraffickingkoordinatoren i EU samt en masse ngo’er, 
der arbejder med at bekæmpe menneskehandel. Det har været et 
langsommeligt og møjsommeligt arbejde, men et arbejde, der har 
båret frugt. 

Netværket har givet input til det videre arbejde med at implemen-
tere EU’s antitraffickingdirektiv og definere, hvilke indsatser der er 
væsentlige for at begrænse handlen med mennesker i EU. Et direktiv, 
Danmark ikke er med i p.g.a. retsforbeholdet. Alligevel har vi fået lov 
at sidde med og have indflydelse. Den har vi brugt til at fastholde, at 
prostitution er udnyttelse, at den mest omfattende handel med men-
nesker sker til sexindustrien, og at det derfor er her, man bør lægge 
størstedelen af indsatserne og pengene – især er det vigtigt at bremse 
efterspørgslen ved at kriminalisere køb af sex. 

Pladsen i ngo-platformen er nu ’sagt op’ for vores vedkommende.  
Heldigvis har KFUK’s Sociale Arbejde en plads i platformen for denne  
4-årige periode, så dette arbejdet føres formentlig videre. 

HE WOULD HAVE SIGNED…

WHAT ABOUT YOU ?

“THEY SAY THAT SLAVERY HAS DISAPPEARED FROM EUROPEAN 

CIVILIZATION. THAT IS INCORRECT. IT STILL EXISTS, BUT NOW IT 

WEIGHS ONLY ON WOMEN, AND IT IS CALLED PROSTITUTION.”

Victor Hugo, 1862.

BRUSSELS’ CALL

Vi deltog i fælles europæisk ngo-opråb 

                           
                           

                           
             til EU, 2012

Aktion ved Women’s World, Ottawa, 2011 Aktion ved Nordiskt Forum, Malmø, 2014
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Det internationale samarbejde har båret frugt. Mens menneskerettighedsorganisationer 
(manderettighedsorganisationer?) og sågar nogle af FN-institutionerne har stirret sig blinde 
på sexarbejderbegrebet, enten indfører eller overvejer flere og flere nationalstater, både i 
og udenfor EU, at indføre et forbud mod køb af sex. De står med den virkelige verdens store 
problemer med kvindehandel og organiseret kriminalitet, og de erkender, at loven bremser 
omfanget af prostitution og kvindehandel og fremmer kvinders rettigheder. Fx har store lan-
de som Canada og Frankrig indført loven, og bl.a. Sydafrika og Israel overvejer at gøre det.  

 Kvinder med prostitutionserfaring  
har bidraget med deres erfaringer og holdninger 
Stemmer fra kvinder med prostitutionserfaringer bliver ofte kun hørt, hvis de støtter sexin-
dustrien og kalder sig sexarbejdere. Det var tydeligt i Amnestys tilfælde. Og det har været 
tydeligt i mange andre tilfælde, også i den danske debat. 

Allerede fra netværkets start meldte flere kvinder, der havde overlevet prostitution sig ind i 
debatten. De insisterede på at gå i medierne og bygge videre på det flotte formidlingsarbej-
de, Odile Poulsen var gået i gang med i årene forud, siden hun brød lydmuren med sin bog 
’Hustler’ og banede vejen for flere kritiske kvindestemmer med erfaring fra prostitution. Og 
de gjorde et fantastisk stykke oplysningsarbejde, både i kronikker, indlæg, live-interviews og 
ved debatter, høringer og vores demonstrationer. 

Det er så unfair, at det overhovedet er nødvendigt, at kvinder med skader, PTSD og andre alvor-
lige lidelser, skal eksponere sig for at skabe kulturel forandring. Og det har været en særdeles 
hård debat. En debat, hvor man skulle kæmpe mod en enorm uvidenhed om, hvad prostitution 
drejer sig om. Derfor var disse kvinders stemmer så vigtige, og deres mod har været enormt.  

 
Vi vil fremhæve Lita Malmberg, Christina Christensen, Tiller Lorentzen, Tanja Rahm, Bente 
Kongerslev  og repræsentanter for Svanegrupperne for på fornem vis at oplyse den almin-
delige dansker om, hvad det vil sige at være i prostitution, hvor skadeligt det er, og hvorfor 
det er så vigtigt at stoppe efterspørgslen. 

Kvinder med prostitutionserfaringer skal tåle mere, end hvad rimeligt er, når de taler om 
deres erfaringer. Især når de har en politisk analyse at have deres holdninger i. Det har væ-
ret ubarmhjertigt og på alle måder uretfærdigt, hvad der er sagt og skrevet til og om disse 
modige kvinder gennem årene, og hvad de er blevet truet med, fordi de ikke ville tie. Vi kan 
ikke takke dem nok for at gøre, hvad de har gjort. 

Desværre har vi måttet tage afsked med både Christina Christensen og Tiller Lorentzen. 
Begge døde alt for tidligt. Det var en stor sorg for mange. Vi mindes dem med kærlighed 
og respekt.  
 
Frivilligt arbejde har båret 8. marts-initiativet hele vejen 
’Ja, vi laver det hele selv – frivilligt, uden løn og uden sekretariat og alt det’. Det svar har vi 
givet mange undrende samarbejdspartnere både her i Danmark og rundtomkring i verden. 
Men det er sådan, det har været. 

8. marts-initiativets arbejdsgruppe har været omdrejningspunktet for alle aktiviteter gen-
nem alle årene - og de er mange: demonstrationer, workshops, events, konferencer, under-
skriftsindsamlinger, webkampagne, gadeaktioner, møder med politikere, delegationer, sam-

Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og  
som er ude af prostitution, demo 2017

Lita Malmberg holder tale ved demo
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arbejdspartnere, mediearbejde, interviews, kronik- og artikelskrivning, læsning af rapporter 
og evalueringer, pasning af hjemmeside og Facebookside, oprydning, regnskaber, maling af 
bannere og paroler, layout af pjecer og løbesedler, nyhedsbreve og skrivning af taler og ind-
læg til andre, internationalt netværksarbejde – og alt det, vi lige har glemt i øjeblikket.  
 
Mange af netværkets deltagende organisationer, institutioner, partier og sammenslutninger 
har været med i arbejdsgruppen gennem årene. Så mange, at vi ikke kan nævne alle del-
tagerne her. Det har været karakteristisk, at det ikke kun har været de sædvanlige Torden-
skjolds soldater, der har været med i det praktiske og strategiske arbejde, men en gruppe 
mennesker, der repræsenterede vidt forskellige politiske ståsteder og tilhørsforhold.  

 

8. marts-initiativet dannede fra starten en meget bred front, der både bestod af erhvervskvin-
desammenslutninger, ungdomsorganisationer, sociale institutioner, der arbejdede med tilbud 
til mennesker i prostitution, krisecenterbevægelsen, virksomheder, ungdomspartiorganisatio-
ner og et enkelt parti. Desuden har den største del af kvindebevægelsen været repræsenteret 
gennem alle årene, bl.a. Kvinderådet med sine omkring 1 mio. medlemmer, ligesom etniske 

minoritetskvinder gik med i arbejdet efter nogle år. Senest tilsluttede to hotelkæder på 
Vesterbro sig netværket, hvilket var en stor inspiration for os. Derfor er det særlig 

svært at måtte kaste håndklædet i ringen nu – men sådan er det nødt til at 
være. Vi håber, der bliver skabt nye muligheder i fremtiden for at føre det fine 

CSR-arbejde, disse hoteller gør på Vesterbro, videre i en ny form.  

Det har været 10 fantastiske år. Rigtig mange, heriblandt en del unge 
kvinder, har været en del af arbejdsgruppen i kortere eller længere tid. 
Der er skabt mange venskaber og ubrydelige bånd, og der er lagt man-
ge centimeter til selvtilliden og modet til at sige sin mening offentligt. 
Der er skabt civil courage og civil ulydighed. Vi har lært hinanden, at 
det er på sin plads at sige nej. Vi har råbt os hæse i nej’er til sexkøb 
og prostitution. Det har været en kæmpe fornøjelse. Selv i dag, 10 
år efter, er vi stadig en 10 stykker på møderne, hvoraf en del har 
været med helt fra eller næsten fra begyndelsen. 
 

STOP
Sexkøberne

STOP
Sexkøberne

STOP
SexkøberneSTOP

Sexkøberne
8. marts-initiativet

Vi fejrer, at Norge har fået en sexkøbslov sammen med Norges ambassadør 
i Danmark, 2009

Dans og feministisk sammenhold,  
seminar, Høør, 2009

Aktivisme, workshop og stand ved Nordiskt Forum i Malmø, 2014
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Sexkøberne
8. marts-initiativet
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Vi har holdt sindet på næsen fordi folk er så hjælpsomme 
Vi har været så heldige, at vi altid lige netop har fået det hele til at løbe rundt efter det 
forhåndenværende søms princip. Og solid økonomisk sans og påholdenhed. Og så bidrag 
fra nogle af netværkets deltagende organisationer og enkeltpersoner. Nogle har vi altid 
kunnet regne med gav os et par tusinde, og det har været helt afgørende for, at vi har kun-
net lave arrangementer, drive hjemmeside og lave tryksager. 

Og ved 8. marts-initiativets 10-årsjubilæum den 8. marts 2017 donerede Hotel Guldsme-
den middag til alle aktivisterne. Sådan har det hele altid flasket sig ved hjælp af gavmilde 
mennesker. 

Til demonstrationerne har vi søgt og fået midler fra Indre By og Vesterbro Lokaludvalg. Vi 
havde ikke kunnet gennemføre demonstrationerne uden denne støtte, og vi er taknemme-
lige for, at der er folk i lokalområderne, der ved, hvor vigtigt det er at bekæmpe sexindu-
strien – og som tør finansiere også vores lillebitte bidrag til den kamp. 

Vi vil derfor her i afskedens time gerne sige  
vore bidragydere en STOR TAK. I ved selv,  
hvem I er. Uden jeres tusindlapper og vel- 
villighed var vi ikke kommet nogen vegne.  
De har betydet mere, end I ved af. 

 
Praktiske oplysninger 
8. marts-initiativet er med dette nyhedsbrev officielt lukket. 
 
8. marts-initiativets facebookside vil køre videre under navnet  
’Forbyd sexkøb’, men vil ikke længere have netværket som driftsejer.  
 
I løbet af det kommende år vil aktivister fra arbejdsgruppen indsamle digital dokumen-
tation, herunder kopier af de tre hjemmesider, vi har drevet, til Kvindemuseet i Århus og 
Rigsarkivet. De fysiske genstande - bannere, badges osv. – vil blive givet til Kvindemuseet. 

Med disse ord siger vi tak for 10 års samarbejde. Vi ønsker jer alle god vind fremover i 
det prostitutionspolitiske arbejde. 

Mange hilsner fra 

8. marts-initiativets arbejdsgruppe 
København, den 22. februar 2018

1.500 demonstranter passerer Knippelsbro ved vores første demonstration i 2008



• Absalon Hotel
• Christians Safe House
• Danmarks Socialdemokratiske Ungdom - DSU
• Dansk Kvindesamfund
• Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Demos
• Enhedslistens Kvindeudvalg
• Etniske Minoritetskvinders Råd
• feministisk forum
• Liva - Forening mod skadevirkninger af prostitution
• Guldsmeden Hotels
• KFUK’s Sociale Arbejde
• Kvindelejren på Femø
• Kvinder i Musik
• Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
• Kvinder i Sort
• Kvinderådet
• Kvindelige Kunstneres Samfund
• Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
• Kurdisk Kvindeforening
• LOKK
• Mødrehjælpen
• Netværksgruppen for kvinder med erfaring  

fra og som er ude af prostitution
• Reden
• Reden International
• Reden Odense
• Selskab for Ligestilling
• SF
• SFU København
• Center for Women’s Equality
• Zonta

• Dannerhuset,  
fordi de mente, vores kommunikation ikke var faktabaseret og seriøs nok  

• Hope Now,  
fordi et flertal i en ny bestyrelse ikke støttede et forbud mod køb af sex

• Kvindefotogruppen Foqus  
p.g.a. sygdom 

• Soroptimisterne,  
fordi den internationale moderorganisation ikke havde fastlagt en global 
holdning til prostitution

Nuværende deltagere i 8. marts-initiativets netværk

Deltagere, der har trukket sig ud af netværket i løbet af årene

8
. m

arts-initiativets layouter siden 20
13: Suzanne Fog

10år
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8marts.dk


