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Det betyder, at Danmarks
cirka 4.200 prostituerede
skal betale skat og moms af
deres forretning, men ikke
får den samme sikkerhed
som andre arbejdstagere
med fagforening, a-kasse og
pensionsopsparing.

Det vil en gruppe prostitu-
erede lave om på. I øjeblik-
ket er de ved at etablere
brancheorganisationen
Bdea, der skal kæmpe for en
fuld lovliggørelse af erhver-
vet med Tyskland som forbil-
lede.

»Jeg blev træt af, at leder-
ne af Reden (et værested for
gadeprostituerede, red.) gør
sig til talerør for os prostitue-
rede. De kræver eksempelvis
en kriminalisering af kun-
derne, hvilket ingen af os
prostituerede kræver. Så vi
føler, at de modarbejder 
vores holdninger og interes-
ser,« siger Maj.

Bdeas første prioritet er en
fuld legalisering af erhver-
vet. 

»Det vil medføre, at vi kan
få dagpenge og pension lige-
som alle andre, desuden vil
det give os en bedre selvfølel-

se og mindre behov for at le-
ve dobbeltliv,« siger Maj.

De prostituerede har fået
uventet hjælp fra en række
kunder, der har stillet deres
erfaring inden for jura, øko-
nomi og faglig organisation
til rådighed for branchefor-
eningen.

Kunderne hjælper
»I løbet af foråret samlede
jeg en lille gruppe, der var
med på projektet. Den grup-
pe er vokset til omkring 30,
hvoraf en stor del er kunder.
Kunderne viste sig at være
mere ivrige end de udøven-
de, og de ved fra deres dagli-
ge arbejde, hvordan man
sætter vedtægter og formåls-
paragraffer op, så det ser ud,
som det skal,« fortæller Maj,
der understreger, at kunder-
ne er midlertidige medlem-
mer.

»På et tidspunkt må kun-
derne nok trække sig; det er
jo pigernes interesser, som vi
skal varetage. Ikke kunder-
nes,« fortæller Maj.

24timer har mødt en af
kunderne i foreningen, 50-
årige Svend, der ønsker at
være anonym. Han har købt
sex regelmæssigt de seneste
par år, og i foråret gik han
aktivt ind i arbejdet med
brancheorganisationen.

»Jeg har været med fra
starten. Meningen er, at vi
kunder bare skal hjælpe med
alt det organisatoriske og bu-
reaukratiske. Det øjeblik, de
udøvende selv kan løfte op-
gaven, skal vi ud,« siger
Svend.

kalika.jorgensen@24timer.dk

Prostituerede
forener sig
Det er lovligt at være pro-
stitueret i Danmark, men
prostitution er ikke et lov-
ligt erhverv.

RETTIGHEDER Maj er en af kvinderne bag en ny brancheorga-
nisation, der arbejder for prostitueredes vilkår. Foto: Privat

Links �
Gruppen bag brancheforeningen for
prostituerede (Bdea) kan kontaktes
på: http://viplounge.sexpornhost.com
eller viplounge.dk@gmail.com 
Internationale organisationer for
prostitueredes rettigheder:
ICRSE (www.sexworkeurope.org) 
IUSW (www.iusw.org)
SWOP-USA (www.swop-usa.org)

Hvorfor er
mænds 
sexkøb 
interessant?

3grunde

1
Fordi det er ret alminde-
ligt at købe sex, selv om
mange tror, at det ikke

er. Hver syvende danske
mand har gjort det.

2
Fordi det jævnligt
debatteres, om køb og
salg af sex skal for-

bydes eller helt legaliseres.

3
De færreste sexkunder
tør eller vil fortælle,
hvem de er, hvorfor de

køber sex, og hvordan
de føler og tænker i den
forbindelse.

� Hver syvende danske
mand har købt sex. Af dem
gør hver tredje det regel-
mæssigt. 

� Langt de fleste har en fast
partner.

� Mænd, der køber sex,
findes i alle samfundslag og
aldersgrupper.

� Den mest almindelige
grund til at købe sex er, at
det skulle prøves – og den
sex, der købes, er oftest helt
almindeligt samleje eller
oralsex.

� Kun hver tiende sexkunde
køber sig til det, fordi de har
nogle ekstreme lyster, endnu
færre gør det, fordi de ikke
har andre muligheder for at
få sex.

� Sexkøb sammenlignes af
nogle med ludomani og
andre afhængighedsforhold. 

� Det kan være en stor
belastning for samvittighed
såvel som økonomi, og
mange kunder efterspørger
hjælp og rådgivning.

24timer bringer flere
artikler om prostitution i de
følgende dage.
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