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Sammanfattning

tideri allafunnitsprostitution2 harperspektiv kap.historisktSett ettur
allteftersomändratsharprostitutiontillinställningen sam-ochformernamen

förändrats.hället
rörelsernaglobalaoch deinternationaliseringpräglassamhälletnutidaDet av

tredjefrånkvinnorMigrationprostitution.förockså mönstrenpåverkar av
och Japan ärNordamerikaÖsteuropa i Västeuropa,bordellertillochvärlden

Lanka.SriochThailandtillfrån Europasexturismliksomföreteelsert.ex. nya
hartrafficking,s.k.gränserna,kvinnor övermedhandelninternationellaDen

främstprostitution,iutnyttjasbarndärländertillSexturismoroväckande.ökat
aidsoch ärhivSpridningen ettomfattning.fåttharSydostasien, avi stor

perspektiv.iframståkönshandeln nyttettfåttproblem attallvarligt som
utsträckningganskaiförekommerprostitution stormotarbetaförSamarbete att

konventionerantalorganisationer. Ettinternationellaolikaoch imellan stater
Europarå-ochFNinombl.a.utarbetatshardokumentinternationellaandraoch

kvinnohandel.ochprostitutionförhindrafördet att
ochlegaliserasskallprostitutionförverkarrörelser attfinnsSamtidigt som
till-blirlagstiftningsocialocharbetsrättsligsåarbeteerkännas t.ex.attsom

kommitalltmerharsex-arbetareUttrycketprostituerade.deockså pålämplig
sex-industrin.inomellerprostitueradeverkardemanvändas på somsomatt

motverkatillsyftardirektbrottsbalken attibestämmelserfinnsSverige somI
förförelseochkoppleribestämmelserna ung-avnämligen omprostitution, om

dettaitillämpligablirkanrättsreglerandra sam-förochdessaFördom. som
3.kap.gällande rättkapitletiredogörsmanhang om

gällerdettid närunderSverigeiskettförändringarnågra senareFör att se om
internationelladepåverkanvilkenochformerochomfattningkönshandelns

svenskadenkartläggninggjortutredningenhaft, harha avkan enmönstren
vilkenfall iioch såförsöktockså om-harUtredningenkönshandeln. omse

organiserademed densambandharellerorganiseradkönshandeln ärfattning



10 Sammanfattning

brottsligheten. Med några bilder från verkligheten, kvinnor och i köns-mänav
handeln kap. 4 bakgrund, lämnas redogörelse för densom heterosexuellaen
könshandelns omfattning och former kap.5 och föräven i könshan-parterna
deln kap. 6.

Uppskattningsvis 2 500 kvinnor säljer varje år sexuella tjänster i Sverige.
Antalet kvinnor i gatuprostitutionen har beräknats till 650. De övriga åter-ca
finns i den osynliga inomhusprostitutionen, påmer massageinstitut, i lägen-
hetsprostitution, i eskortservice och i call-girl-verksamhet. Om 1977man, som
års prostitutionsutredning, utgår från varje kvinna har 50att olika kunder
innebär detta 125 000 köpermänatt sexuella tjänster varje år. Härtill kommer

antal köpermänett sexuella tjänster män. Dessasom siffror innebärav att
könshandeln i Sverige efter nedgång under 1980-talet och början 1990-en av
talet åter ökar. Antalet kvinnor i gatuprostitutionennu har minskat i ställetmen
kan inomhusprostitutionen, där köpare och säljare oftast får kontakt via annons,

ha större omfattningantas tidigare,än framför allt gäller detta massageinstituten
och liknande verksamheter. En del kvinnor sigrör mellan de olika prostitutions-
formerna. Kvinnor, tidigare lämnat gatuprostitutionen, har isom vissa fall
återvänt till denär blivit arbetslösa.gatan Andelen kvinnor har psykiskasom
störningar har ökat på år, liksom andelen utländska kvinnor.senare Ungefär
hälften kvinnorna i gatuprostitutionen missbrukareärav narkotika ellerav
alkohol. Medelåldern för kvinnorna i Ävengatuprostitutionen har ökat något.

del kvinnor olika skäl lämnat könshandelnom en visar siffrornaav att en
nyrekrytering hela tiden skett. Omsättningen i gatuprostitutionen har ibland
omfattat tredjedelän säljarna år.mer en av per

Antalet mycket kvinnor i gatuprostitutionen lågt.är Framförunga allt får detta
resultat socialtjänstensett och polisensses som arbete för hindraav att unga

kvinnor etablera sigatt prostituerade. På sexklubbarna arbetarsom däremot
framför allt flickor och det är också de flickornaunga efterfrågas vidunga som
framställning pornografisk film.av

Könshandeln förändras i takt med samhället i övrigt förändrasatt och nya
former uppstår hela tiden. Ett sätt dölja verksamhetenatt är organisera slutnaatt
klubbar där medlemmarna erbjuds olika sexuella tjänster, från pornografi och
adresser till prostituerade utomlands till samlag, alltså varuhus för köpsortsen

sexuella tjänster. Nya kontaktvägar mellan köpareav och säljare könsmark-på
naden har också öppnats via datanät och videogram.genom

Sexindustrin expanderar och har tagit till sig den tekniska utvecklingen.nya
Telefonsex, datadisketterpå och CD-Rom har fåttsex ökande spridning. Storen
efterfrågan finns på sexkontakttidningar och pornografiska filmer.grovt Mycket

sexindustrin förutsätter annonsering i dagspressav eller kontakttidningar.
Antalet i dagspressen massageinstitut och liknandeannonser verksamheter,om

tillhandahåller sexuella tjänster, har ökatsom oroväckande. En del kontakttid-
ningar innehåller öppet erbjuder prostitutionskontakter.annonser Sexindu-som
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Omfattningenvinster.ekonomiskatillmöjligheteruppenbarligen storastrin ger
utredas.fullo kunnattillinteindustri hardennaav

brottslig-organiserademed denhar samröreprostitution,Organiserad som
Koppleriverksam-i Sverige.omfattningbegränsadmycketiförekommerheten,

sexklubbarmedsambandverksamhet iSådanformer.i olikaförekommerhet
Sveri-ifallenstakai någrapåvisas ändock inte kunnatharsexbutikeroch mer

Sverigetillimportorganiseradframställtsibland avFarhågor omsomge.
grund.närvarande saknafortycksfrånprostituerade öststaterna

land liteni vårtkönshandelnharländereuropeiskaandramedjämförelseI
beräknaskan nämntsSverigeprostituerade iantalettotalaomfattning. Det som

folkmängdHolland,isifframotsvarandemedan5002 t.ex.till drygt varsuppgå
svenska mänAndelen000.20Sveriges, ärdubbelt såungefär stor caär som

jämförelse. Attinternationellvidlitenocksåtjänstersexuella ärköper ensom
tillskrivas mångasäkertkanSverigeomfattning ibegränsadkönshandeln har en

gällerdettradition närhaftSverige haromständigheter. synenolika annanen
trygghetssystemväl utbyggtkontinenten. Etthaft pådenprostitution änpå man

mellanjämställdhetökadsamhälletisträvanden motliksom gemensamma
arbetesocialtfungerandeväl motEttbetydelse.hafthakanoch mänkvinnor

mycket.också betyttharprostitution
denikvinnornatillbegränsadikönshandeln ärisäljarna stortKunskapen om

prostitutionensynliga gatan.
olikapåkvinnorblandmestadelsrekryteraskönshandeli somSäljarna gatans

och fåttsjälvrespektsintidigt berövatslivet,i endåligfått startsätt somen
sexuellaochprostitutionmellansambandettid harsjälvbild. Pånegativ senare
handlarProstitutionsdebutenuppenbart.alltmerablivitbarndomeniövergrepp

varit påofta vägharKvinnornaförnedring.fall iplötsligt djuptsällan ettom
i tiden. Det ärtillbakaligger långtskällänge,mycketprostitution sommot av

Ikönshandeln.tilltillvänjninggradvisochsuccessivfrågaibland också enom
denochsexklubbarspelarbl.a.medverka,faktorerradkandenna enprocess

akutkanfaktornutlösanderoll. Denindustrin vara enpornografiska storen
väninnafrånpåverkanmedkombinationikanske somenbrist på pengar,

pojkvänhallick.frånellersexklubbarbetar påellersigprostituerar en
säljar-mycket änstörrekönshandeln äri storköparnaMännen grupp,en--

fann, harprostitutionsutredningentidigaredenvadfrånutgårOm manna.
könsköp.erfarenhetsvenska männendeuppskattningsvis tio avprocent av

gällerdetgenomsnittsmannen närfrånintevisserligenavvikerKönsköparen
avvikande närfår däremot sägashancivilståndekonomi eller varayrke, men

till männenOrsakernakvinnor.ochsexualitet atttillinställningengällerdet
allvarligahaförefallerköparnadel attEnvarierar.sexuella tjänsterköper av

harsexualitet. Någratillförhållningssättetochgällerdetproblem när synen
finnsdel männenHoskvinna.tillrelationnormaletablera avensvårt enatt en

förellerförfördablivitha utsattasexualitet,kränkterfarenheter attockså avav
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övergrepp tidigare i livet. Männens avvikande inställning till sexualitet och
svårighet kontakt med kvinnoratt kan följd den vilsenhet och devara en av
känslor otillräcklighet många könsköpareav uttryck för. Prostitutions-som ger
kontakterna med sexuell utlevelse relation, närhet ellerutan krav avskalade-relationer kan bli möjlighet slippa konfronterasatt med dålig självkänslaen-
och oförmåga utlämna sig själv iatt genuina mänskliga kontakter.

Prostitutionens främjare och profitörer hör också till könshandeln. Hallickar,
del inkomsterna fråntar sambons eller flickvärmenssom av prostitution, före-

kommer i ganska utsträckning bland destor gatuprostituerade. Den professionel-
hallicken, har två eller flera kvinnor prostituerarsom sig och honomsom ger

del i inkomsterna, är inte så vanligt förekommande. Annonshallickennumera
och hyreshallicken har betydelse främjarestor prostitution, eftersomsom av
flera de prostitutionsformer är vanliga i dagav förutsätter köparesom ochatt
säljare får kontakt via och det finns lokal där könsumgängetattannons kanen
aga rum.

SverigeI förekommer också manlig homosexuell könshandel kap. 7 i olika
former i såväl större mindre städer. Frågan vilken omfattningsom den homo-
sexuella prostitutionen har dockär omöjlig besvara, dels därföratt det äratt
svårt skilja mellan vanliga homosexuellaatt kontakter och kontakter i prostitu-
tionssyfte, dels därför den homosexuella prostitutionenatt präglas diskretionav
och osynlighet. Prostitution kan dock sägas relativt vanligt förekommandevara
i den manliga homosexuella kulturen.

Det finns likheter mellan den homosexuella och den heterosexuella prostitutio-
bl.a. detnär gäller prostitutionsdebutennen och skadorna i form känslostör-av

ningar. Det finns också flera skillnader. I den homosexuella prostitutionen
tenderar köparen den stigmatiserasatt och förvara utsätts våldsom ochsom
inte säljaren i den heterosexuella prostitutionen. Den homosexuellasom pro-
stitutionen kan ibland för säljaren blandning affärsverksamhet ochvara en av

utlevd sexualitet, vilket praktiskt aldrig förekommeregen itaget den heterosexu-
ella prostitutionen.

Stöd- och hjälpinsatser för de prostituerade i den homosexuella könshandeln
förekommer i mycket begränsad omfattning.

Ett område har anknytningnära till prostitutionensom är pornografin kap. 8.
Pornografin förmedlar på kvinnor objekt; kvinnosynen syn som varor, samma

förutsättningär för könshandeln.som en
Merparten den pornografi tillåtenär för visningav och spridning i Sveri-som

innehåller inte våld eller hot i någonge större omfattning. Runt i världenom
produceras emellertid pornografiska filmer med mycket och våld. Dessagrovt
filmer är åtkomliga även denpå svenska videomarknaden.
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våldspornografin,påverkasÄven prostitutionenbelagtintedet är avattom
Könshandelskundernapornografi.prostitution ochmellankopplingarfinns klara

därhämtarpornografi ochstorkonsumenter,ellerofta konsumenter, avär
kvinnorprostitueradebegärsedandetjänster, attsexuellatillinspiration som

ocksåpornografi ärframställningviddeltarkvinnorutföra. De avskall som
könshandeln.isäljareofta

uppfattningenallmännaDeni kap.beskrivsskadeverkningarKönshandelns
könshandeln är,kunskap attteoretiskellerpraktiskhardembland omsom

oftasocialt slag,fysiskt ochpsykiskt,kvinnornaför avskadormedfördenna av
kvinnorfinnaskanocksådetintehindrar somDetta attdjupgående natur. -

klaraskäl kanandraellertillfälligtendastsigprostitueratde hardärför avatt -
kvinnorskador. Dessabeståendeingafå ellermed synsprostitutionensig ur

undantag.dock vara
ocksådrabbasochohälsautsträckningiliderkönshandelniSäljarna stor av

undantags-får nästanDeandramisshandel och övergrepp.skadorofta genomav
Miss-narkotika.ochalkoholmissbrukardemMångapsykiska besvär.löst av

till fördeibland någotsig,prostituerar tartill deorsakibland sombruket attär
skadorvisarerfarenhetochForskning atthantering. somsinmedstå utatt

ochförstärksförblivit övergrepptidigarede utsattavållatskvinnor attgenom
olika brottföroftaprostituerade är utsattaprostitutionen. De somifördjupas

i intetill brottskyldigasjälvasig ocksåstöld görochvåldtäktmisshandel, men
drabbasbarnallt derasframförochanhörigaKvinnornasomfattning.obetydlig

könshandeln.sig iådrarkvinnornaskadordeindirektochdirektolika sättpå av
i köns-förvärrasochbefästsproblemkönsköparnasantagligt ävenDet är att

derasOcksåbehandling.behövamännen an-skulle mångaTroligenhandeln. av
riskerarminstintehandlingssätt,derasskadasriskförhöriga utsätts att genom

könsumgänge.överförssjukdomarsmittasde genomatt somav
tilltillträdeköpakanAtt mänisamhälletocksåskadarKönshandeln stort.

striderbehovsexuella motsinatillfredsställa upp-förkönkvinnors egnaatt
jämställdhetfullsträvandenaochvärdelika motmänniskorsallafattningen om

människosynOacceptabelförmedlarKönshandelnochkvinnor män.mellan en
förverkningarnanegativaTill deutveckling.individensförhinderoch är ett

prostitutionenskadorochsjukdomarför dekostnadernaockså somhörsamhället
könshandeln.följdi eller äringårkriminalitetdenoch avorsakar ensom

bedrivs10kap.prostitueradeför deochprostitutioninsatserSociala mot
isocialtjänsteninominrättatsprostitutionsgruppersärskildadefrämst somav

ilikheterfinnsNorrköping. Detoch storaMalmö grup-Göteborg,Stockholm,
priori-gällervadolikheterocksåutvecklingoch resurser,arbetssätt menpernas

arbetssätt.ochteringar
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När det gäller uppsökande och motiverande arbete bland kvinnorna i gatupro-
stitutionen tycks samtliga ha övergått från konfrontativtgrupper motivations-ett
arbete med starka inslag praktiska sociala insatser tillav långsiktigt,ett mera
tålmodigt påverkansarbete där väntar kvinnornas beslut, finnsman tillegna
hands och försöker motivera till behandling.

Det uppsökande arbetet i prostitutionsområdena fortfarandeär kärnan i grup-
arbete. Det främstär detta arbetepernas i utsträckninggenom harstorsom man

lyckats förhindra nyrekrytering kvinnor till gatuprostitutionen. Grupper-av unga
har i allmänhet föredragit läggana tyngdpunktenatt fáltarbetetpå och anlitaatt

psykoterapeuter och psykologer för behandlingsarbetet.
Några kategorier gatuprostituerade har varit svåraav nå med de metoderatt

och för närvarande förfogarresurser över. Sådanaman kvinnornaärgrupper
i inomhusprostitutionen, kvinnorna med utländsk härkomst och de psykiskt sjuka
kvinnorna.

Prostitutionsgrupperna har varit mycket aktiva detnär gällt detatt, genom
dagliga arbetet och arbete med särskilda projekt, samla och systematisera
kunskaper. Deras kunskaper prostitutionsområdet har också efterfrågats inom
olika områden i samhället. Grupperna har dock haft varierande attresurser
arbeta med information.

Visst stödjande och behandlande arbete för kvinnor i prostitutionen bedrivs
iäven missbruksvården, i sjukvården, i kriminalvården och frivilliga organi-av

sationer. Dessa insatser dockär inte direkt riktade prostitution. Prostitutionmot
behandlas i stället del kvinnornas problem i sin helhet.som en av

Härutöver bedrivs arbete förebyggande karaktär vid särskildaav ungdoms-
mottagningar, skolor och andra institutioner liksom kvinnoorganisationer.av

Utredningen har förhållanden och lagstiftningsett på prostitutionsområdet
i några andra länder för kunna överblickatt över könsmarknadenen ettur
större perspektiv. I kap. 11 redogörs anspråk fullständighetpåutan för- -förhållandena i Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien,
Ryssland, Estland och Kanada.

I kap. 12 beskrivs några sociala projekt med anknytning till prostitution i
Norge, Danmark och Nederländerna. Projekten skiljer sig åt, både detnär gäller
inställningen till prostitution och syftet med verksamheten. Inställningen kan
variera från allatt prostitutionatt är ondo tillman anser attav attman anser
frivillig prostitution inte är skadlig eller prostitution bör betraktasatt vilketsom
yrkesarbete helst. Få projekt har uttalat mål bekämpasom prostitution.attsom
De flesta syftar till hjälpa de prostitueradeatt med råd och stöd eller med
praktiska angelägenheter.
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bekämpaförocksåarbetarorganisationer att pro-internationellaflertalEtt
problemenmedvetenhetalltsåfinnskvinnohandel. Det stor omochstitution en

gränserna.samarbete övervilja tilloch en

i någon störreinteförekommer13kap. om-prostitutioniutnyttjasbarnAtt
hosblirkönshandelnpåträffas i ome-underårig ossSverige. Enifattning som

sidasamhälletsfrånåtgärderandraochomhändertagandeförföremåldelbart
beteendet.brytasyftemed att

och påutsträckningidäremotförekommer storbarnutnyttjandeSexuellt av
internationelldel iiblandländer,andrai enbasis många enkommersiell som

tilluppskattaskandetta sättutnyttjas påbarnAntaletsexturism-industri. som
andrafrånochlandvårtfrånpedofilerochSexturister000.100 reserflera

Även i andrautnyttja barn.sexuelltavsiktiSydostasien,till attfrämstländer,
Latinamerika,ochAfrikaIbarnprostitution. t.ex.förekommervärldendelar av

ungdomsprostitu-ochbarn-tillkänner attNederländernaochFrankrikei man
lavinartatökatprostitutionenÄven därländerna,baltiskai deförekommer.tion

prostitutionen.ifinns mångaår,under ungasenare
efterdömasmedborgaresvenskkanlagstiftningensvenskadenEnligt en

utomlandsbarnutnyttjatsexuellt ha ettfördomstolsvensk attochsvensk lag av
begicks.denland däri detocksåstraffbargärningen ärförutsättningunder att
Sverige.idomochstånd åtalfå tillsvårtsigvisat attemellertidharDet vara

svårigheter.praktiskapåberottdettaharHuvudsakligen

minst tvåprostitution närförelågprostitutionsutredningenförradenEnligt
ekonomisk ersätt-vanligentjänstersexuella motrespektive köptesåldeparter

alltsåskulleDettjänsten.sexuelladenförförutsättningutgjordening, ensom
andraoch densäljaredeltogdär denhandling parten somfråga enaenomvara

tjänster.sexuellautbyteibetalningen moterladevarvid köparenköpare,som
könshandel synonymtordetanvändavaltutredningen har attnuvarandeDen -

bådainbegriperKönshandel parternasadekvat.prostitutionmed merasom- nämligenhandlaregentligendetvadklart om,det görsamtidigthandlande, som
fallVissasexualdrift.tillfredsställa köparens sompågårhandel attutsomen

könshan-utgöramåstedefinitionentidigare ansesdeninom sominte menryms
posering.privatförbetalarköparedel är attt.ex. en

ochheterosexuellbådeutredningenenligtomfattarkönshandelBegreppet
ochköpareoch mänkvinnorbådeomfattarochprostitution somhomosexuell

nödvän-inteslagolikatjänstersexuellafråga somkanDet avsäljare. omvara
i någonErsättningsexuellt umgänge.kallarlagenvadutgöradigtvis behöver
för denförutsättningskallmedel,kontantaän vara enkan annatform, varasom

begränsanödvändigtdetfunnit attinteharUtredningentjänsten.sexuella
handlingenideltardenfall därtillkönshandelbegreppet sominnebörden av

betalar.någonfall därinnefattakan annankönshandel ävenbetalar;
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I övervägandena kap. 14 påpekas, sådan inställningatt förekommeren som
i del europeiska länder, dvs. könshandelen skulle tillåtasatt i öppna och regle-
rade former, har anhängare i vårt land. l stället inställningenär könshan-att
deln måste bekämpas. Samhällets inställning till könshandel betydelsefull.är
Liberaliseringen sexmarknaden på 1970-talet visadeav tillåtandeatt mer
samhället destoär fler män bereddaär köpa sexuella tjänster.att Det finns
alltså risk i normalisera könshandeln.atten

När det gäller i könshandelnparterna har intresset i utsträckning kon-stor
på säljarna.centrerats Men den forskningtrots bedrivits vi fort-som vet t.ex.

farande inte vad gör kvinna medatt svår barndomsom blir prostitueraden
medan med lika svåra uppväxtförhållanden inteen annan detta Könsrol-tar steg.
lernas betydelse härvidlag, liksom kvinnors och intimamäns relationer och
deras relationer till familjen behöver studeras mera.

Köparna har förblivit märkligt osynliga. Frågan hur det kan komma sig att
vanliga män ofta giftaär eller sammanboende skälsom nyfikenhet,av som
spänning eller kravlöshet deltar i verksamhet de borde medvetnaen som vara

destruktivär har förblivit obesvarad. Möjligenom har intemän fått tillräcklig
upplysning och information de faktiskt använder sinatt sexualdriftom till att
skada andra människor och sådant beteendeatt klandervärtett är och siktpå
också skadar dem själva. könshandelOm vill förhindra finns det alltsåman skäl

rikta uppmärksamhetenatt köparna och diskuteramot olika sätt påverkaatt
deras beteende.

Kunskap de prostituerade kvinnornas och köparnasom bakgrund och motiv är
betydelsefull detnär gäller hur sociala insatser och behandlingsinsatser skall
utformas och hur siktpå skall kunna förebygga prostitution. Sådanman kunskap

ocksåär nödvändig för information och upplysningatt skall kunna spridas på
effektivaste sätt.

insatserna för förebygga prostitution böratt göras på många plan. Föräldrarnas
inställning detnär gäller sexualitet och könsroller är den betydelse.störstaav
För barn skall växa tillatt ansvarskännande och jämställda kvinnorupp och män
krävs de får jämställda förebilderatt och känslomässigt ochen tryggvarm

dagisuppväxt. På och i skolan måste flickor och pojkar lika synligavara
och få använda alla delar sin begåvning. I samhällslivet måste kvinnorav och
män värderas lika.

Undervisning i dessa frågor borde ingå i den föräldrautbildning erbjudssom
i olika sammanhang. Skolans undervisning i och samlevnad måste elever-sex ge

insikt sexualitet och känslolivatt hängerna om sexualitet inte ärattsamman;
handelsvara och den aldrig fåren att utövas på någon bekostnad. Härannans

kan utbildning lärare och skolpersonal fylla viktigav funktion.annan Skol-en
hälsovården har också viktig uppgift i fånga och hjälpaen att ungdomarupp

har problem.som
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Prostitutionsgrupperna och andra arbetar med problem med anknytningsom
till prostitution utför viktigt arbete förebyggande, stödjande och behand-ett av
lande karaktär. Sådana insatser behövs självfallet också i fortsättningen. Det bör
finnas i förväg bestämda samarbetsformer mellan prostitutiongrupperna och
sjuk- och hälsovårdens enheter, psykologer och narkomanvård för adekvatatt
vård vid behov skall kunna inom rimlig tid. Samarbete mellan prostitutions-ges

och polis kan också fördelar.storagrupper ge
De nuvarande sociala insatserna har inte räckt till det gälltnär nå männenatt

i könshandeln, sig köpare eller säljare. För detta krävs ökadevare som resurser
och andra former för arbetet. En inte kunnat nås deär trans-annan grupp som
vestiter eller transsexuella prostituerar sig. Om denna förhållandensom grupps
har såvitt bekant inte några studier gjorts. Också beträffande pedofilerna behövs
forskning.

Någon samlad bild könshandeln,Över den forskning bedrivs eller desom
insatser förgörs motverka den finns inte. Ett nationellt skulleattsom center
kunna sammanställa sådan bild, samordna de olika insatserna och detgöraen
möjligt ha pågående beredskap för bekämpa prostitution. Utredningenatt atten
föreslår därför sådant inrättas.att ett center

Centret, till början kunde anordnas tidsbegränsat projekt,ettsom en som
skulle bl.a kunna ha till uppgift ha aktuell överblick den forskningöveratt en

bedrivs, initiera forskning och vid olika tidpunkter sammanställa kun-som ny
skaperna. Forskningsresultat och andra skulle förmedlas tillrön den lokala
nivån. Centret skulle kunna hålla kontakt med de operativa verksamheterna på

förlokal nivå ha aktuell kunskap förändringar i könshandelnsatt en om om-
ellerfattning former, hur de sociala insatserna genomförs och vilka resultat de

Vidare skulle prostitutionscentret kunna informationsbas för for-ger. vara en
skare, politiker och media.

Andra uppgifter kunde fungera opinionsbildare, liksom skötaatt attvara som
kontakter med läroanstalter, militär, polis och andra målgrupper det gälldenär
utbildning och pedagogiska hjälpmedel för utbildning. Vid sidan dessaav
uppgifter skulle kunna ha det nationella för kontakter med andracentret ansvaret
länder för utbyte erfarenhet information.ochav

Utredningen har fråganäven kriminaliseringövervägt lämplig metodärom en
för komma tillrätta könshandelnmed och de problem den för med sig.att
Utredningen föreslår könshandel kriminaliseras.att

Många talar förbåde och kriminalisering.argument emot en
straffbudEtt skulle fylla normbildande funktion och klartgöra atten pro-

stitution inte socialt acceptabelt. För könsköparnaär många skulle risken förav
Ävenupptäckt, polisutredning och rättegång starkt avhållande faktor.vara en

för många kvinnorna skulle kriminalisering få avhållande effekt.av en en
Framför allt skulle krininaliseringen effektivt medel för hindrautgöra ett att
kvinnor sig i prostitution. Kvinnorna skulle också få starkare ställ-att ge en
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hänvisa tillkundepåtryckare degällde ståning detnär attatt emot omen
brottslig.verksamheten var

under jord ochskulle drivasprostitutionenkriminalisering talarMot atten
Risken för fysiskasöka hjälp.inte skulleprostituerade kanske vågamångaatt

våldsammaKriminella ellerskulle kanske öka.kriminalitetochövergrepp annan
förmodligenprostituerade skullenarkotikaberoendedelkönsköpare, liksom en

kunnasvårigheter görakriminalisering. Andra ärpåverkaslåta siginte attav en
klar ochstraffbelagd gärning såintestraffbelagd ochmellangränsen enen

skulle också kunnakriminalisering. Bevissvårigheternavidentydig krävs ensom
betydande.bli

Även inteskall dekriminalisering kan tyckas såvidsvårigheterna stora,enom
område högredettakriminalisering får förutsättasVidöverdrivas. att ges enen
för prostitutions-Farhågorfår ökadepolisen ochprioritet inom attresurser.

obefogade. socialafår Detskulle löstkriminaliseringfrågan vid ansesansesen
ifortsätta kansketvivel kunnabedrivs i dag kommerarbetet attutan mensom

till narkoti-sig skyldigmed denjämförelse kan görandra former. En göras som
narkotikainnehaft ellerstraffas för ha använtnarkomankabrott. Trots attatt en

ochBevissvårigheternarkomanvård. gräns-omfattandei landhar vi vårt en
områdenlagstifta andrasamhället från påinte avhållitdragningsproblem har att

internationalise-ökadeacceptabla. Med deninte kanföreteelser ansettsmot som
ändraskönshandel kommerinställningen tillrisk förfinns ocksåringen attatt

naturlig delkönshandelländer därlik den iSverige och blii som enansesmer
prostitution.ställningnödvändigt klartalltsåsamhällslivet. Det är motatt taav

både förtillräckligaemellertid avsättskriminalisering kräverEn att resurser
händelse erforderli-denför rehabilitering. Förutredning ocksåspaning och men

sociala insatsernaförstärka både deförföreliggainte skulle attansesga resurser
och i ställetkönshandelnkriminaliserafrånpolisen bör avståoch att numan

prostitu-det föreslagnadäriblandsociala insatser,inrikta ansträngningarna på
tionscentret.

och säljare.omfatta både köparestraffansvaretkriminalisering börVid en
be-könshandel. Med denrespektivekönshandelrubriceraskanBrottet grov

samlag ochbara köpkönshandel skulle inteinnebörden begreppetskrivna avav
sexuellasådanaocksåbestämmelsenomfattassexuellt umgänge utanannat av

privatförekommer,inte direktberöring könsdelardär någontjänster t.ex.av
posering.

främjar ellerdenomfattar ocksåreformeras detsåKopplerianvaret bör att som
pornografiskaframställningsamband medisig vinningbereder att avav annan

innefattarsexuell förbindelsetillfälligersättning hareller filmerbilder mot som
kopplerian-föreslårUtredningenkaraktär.kränkandesamlag eller har attgrovt

detgränsdragningsproblem bör närundvikautvidgas. För ansvaret,attsvaret
där kvinnorsituationertill sådanakoppleri, begränsasgäller den typennya av

utföragerandedär densamlag ellerbetalning hautnyttjas föroch män att mot
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eller deltar i kränkande sexuella handlingar.grovt
Någon ändring gäller påföljdendet för kopplerinär respektive kopplerigrovt

föreslås inte. brottetFör könshandel föreslås påföljden i normalfallet bestämsatt
till böter eller fängelse till månader. könshandelFör föreslås attupp sex grov
påföljden blir densamma för koppleri, fängelse i fyrahögst år.som

vissaFör de prostituerade bör den lämpliga påföljden formnågonav vara av
Ävenvård eller behandling. regelbundetmän utnyttjar prostituerade tordesom

ofta i behov rehabilitering i form konstruktiva sociala och psykolo-vara av av
giska stödinsatser.





Summary

Prostitution, viewed in historical perspective Chap. 2 has always existed,a
though its forms and attitudes have changed with the transformation ofto
society.

Internationalisation characteristic of society, andcontemporary patternsa
of prostitution also being affected by global Migratorymovements.are

of from the Third World and East Europe brothels inmovements towomen
Western Europe, North America and Japan, for example, phenomena,are new
in with tourism from ThailandEurope and Sri Lanka. There hastocommon sex
been disturbing growth of international trafficking in Sex tourisma towomen.
countries where children exploited for prostitution, mainly in Southeastare
Asia, has assumed considerable proportions. The spread of HIV and Aids a
serious problem which has caused prostitution be in perspective.to seen a new

C0-operation prostitution fairly widespread, both betweento counteract
and within various international organisations. A number of conventionsstates

and other international documents have been drawn withinpartly the Unitedup,
Nations and the Council of Europe, for the prevention of prostitution and
trafficking in timeAt the there campaigning formovementswomen. same are
prostitution be legalised and recognised occupation, in fororderto as an
example make labour law and social legislation applicable prostitutes. Theto to
expression sex workers has be used and by activetocome more more
prostitutes the industry.or sex

Swedens penal includescode provisions directly intended to counteract
prostitution, namely those procuring and the seduction ofon on young persons.
These and other legal provisions applicable the described in thecontext are
chapter law Chap. 3.currenton

The Commission has carried of prostitution in Sweden, in orderout a survey
whether there have been changes recently in its formsand andto extentsee any

influencewhat have been exerted international The Commis-patterns.may
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prostitutionwhatwhether, andalso triedsion has extent,toto sosee
offew portraits real-organised crime. Withconnected withorganised aor

of background,Chap. 4 byin prostitutionlife and accountanwaymenwomen
prostitution Chap. 5 and alsoheterosexualforms ofof andgiven the extent

6.prostitution Chap.inof the parties
Thesell sexual services.in Swedenestimated 2,500Every womenyear an

650. Theestimated aboutthe has beenwalkingnumber of atstreetswomen
parlours,prostitution,visible indoorfound lessbeothers to massageare

activities. If, likeand call girlservicesprostitution,residentialin escort
fiftyhaveCommission,Prostitutionthe 1977 towomanassumes everyone

125,000purchased bysexuel servicesthis thatdifferent customers, aremeans
purchase sexualof whoadded numberthis beTo must menayear.everymen

following decline during theimply that,figuresservices from These amen.
increase again.theprostitution in Sweden1990s,1980s and early onnow

whereas indoordeclined,the hasof prostitutesnumberThe streetson
throughoften makingand sellersprostitution, with buyers contactmost

all regardsbefore, aboveextensive thanpresumed beadvertising, to asmore
between thealternateactivities. Somesuchlikeparlours and womenmassage
prostitutionpreviously leftwho haveprostitution.forms of Womendifferent

unemployed. Thebecomingreturned theinhave to streets onsome cases
hasindisturbances haswith mentalofproportion recent asgrown years,women

prostitutes thehalf theAboutforeignproportion ofthe onwomenwomen.
walking theofalcohol. Theof drugsabusersstreets womenaverage ageorare

increased slightly.hasstreets
all, thissmall. Abovewalking thenumber ofThe streetswomenvery young

the policesocial services anddone by theattributed the work preventtoto
clubs, the otherTheestablished prostitutes.becoming onsexasyoung women

demandgirls whoand alsogirls,hand, mainly employ areyoungyoung
pornographic films.production offor the

prostitution, the figureslefthavefor variousAlthough women, reasons,some
example,prostitution, forThesustained recruitment.point streetturnoverto

annually.onethird the vendorsofequalled thansometimeshas more
alldevelopingformsgeneral, andwith society inProstitution changes arenew

clubsorganising privatebyactivityof concealing thetime. Onethe way
and thefrom pornographysexual services,offered variousmemberswhose are

kindwords,in othersexual intercourseprostitutes abroadofaddresses to a-
andof between buyerspathsNewsexual service departmentof contactstore.

networksthroughalso been openedmarket havesellers in the computerupsex
recordings.videoand

develop-technicalthe latestassimilatedexpanding and hasindustryThe sex
haveand CD-Romdisketteschat-lines andSexual computerments. sex on

introductionfordemandwidespread. Thereandbecome great sexmoremore
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magazines and hard-porn films. ofMuch the industry depends advertis-sex on
ing the daily introduction magazines. The number of advertise-papers or

the daily for parlours and similarments businesses providingpapers massage
sexual services has disturbingly. A number of introduction magazinesgrown
contain advertisements explicitly offering prostitution Clearly, thecontacts. sex
industry has profit-making potentialities. The of this industry hasgreat extent

fullybeen ascertainable.not
Organised prostitution, connected with organised crime, limitedvery

Sweden. Procuring variety of forms, but activities of this kindoccurs a
connection with clubs and shops have been verifiable in Swedennotsex sex

than few isolated instances. The fears occasionally expressed ofmore a
Organised importation in Sweden of prostitutes from the Eastern European states

unfounded.beat present toappear
By comparison with other European countries, the scale of prostitution

Sweden small. As stated earlier, the total number of prostitutes this
be estimated upwards of 2,500, whereas the correspondingcountry atcan

figure, the Netherlands, with about twice Swedens popula-countrysay, a
tion, something like 20,000. The number of Swedish purchasing servicesmen
of sexual also small by international standards. The limitednaturea extent
of prostitution in Sweden doubtless be ascribed different cir-tocan many

Sweden has had different tradition from the continental countriescumstances. a
with regard the view taken of prostitution. A comprehensive of socialto system
security, well concerted efforts society achieve equalitytoas as greater
between and have made difference. Effective social workwomen men, can a

prostitution has also deal.to counteract meant greata
Knowledge of the vendors prostitution confined the whole thetoon

taking in visible prostitution.part streetwomen
The vendors prostitution mostly recruited who, instreet are among women

various have off bad life, who have been deprived ofgot to startways, a
their self-respect early and have acquired negative self-image.at an age a
Recently the connection between prostitution and sexual abuse during childhood
has become increasingly obvious. The prostitution début seldom involves a
sudden, deep fall into degradation. The have often been heading forwomen
prostitution for long time, for which back long ina very reasons go a way
time. Sometimes there also successive, gradual acclimatisation toa pro-
stitution. A number of factors further this importantAn partcan process.
played, for example, by clubs and the pornography industry. The triggeringsex
factor be shortage of possibly combined with the influenceacutemay an money,
of girlfriend who prostitutes herself works club, of boyfriend-a or a sex or a
pimp
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prostitution large muchin the tradethe buyersThe are group,amen --
Prostitutionof the previousjudge from the findingsvendors. T0larger than the

experience ofof Swedish have hadestimatedCommission, ten centper menan
fromdoes deviate theThe prostitutessexual services.buying notcustomer

maritalfinancial circumstancesemployment,with regard to ormanaverage
attitudessaid deviate regardshand he bethe otherbut totostatus, ascanon

for buying sexualvarioushaverelations and Mensexual reasonswomen.
ofin their viewhave serious problemsof buyersservices. Some the toappear

in establishingof them have difñcultysexuality. Someattitude towardsand a
experiencealso hadSome of the haverelationship withnormal mena woman.

earlier in life.subjected Seduction abusesexuality, of beingof violated to or
difficulty in makingsexuality and theirdeviant attitudeThe mens contactto

ofand feelingsof the bewildermentbewith a consequencewomen can
providingclients. Prostitutionexpressedwhichinadequacy contactsmanyare

demands pealed-downrelationship, proximitywithoutsexual release orany -
self-confidence andfrom facingrelations provide to poorupan escapecan-

genuine humangive of oneselfinability contacts.to
of the trade.of prostitution alsoprofiteersandThe partpromoters sexare

girlfriendscohabitant°sproceeds of theof thewho takePimps, orsome
professionalTheprostitutes.fairlyprostitution, streetnumerous amongare

of their earnings,prostitutes giving him sharewithpimp, two aor more women
the landlord pimpadvertising pimp andcommonly nowadays. Thelessoccurs

of formsseveral theof prostitution, becauseimportant promotersasveryare
coming intoand sellerdepend buyerprostitution which todayof common onare

ofthe availabilityadvertisement andthroughwith each othercontact onan
transaction take place.the sexualpremises where can

Chap. 7,prostitutionof homosexualvarious forms male,Sweden also has
homosexualofcommunities. The preciseurbanboth large and smallin extent

hardpin partly becauseimpossible down,prostitution, however, toto
prostitutionforhomosexual andordinarydistinguish between contacts contacts

andessentially discreteprostitutionhomosexualand also becausepurposes,
relativelyhowever, be termedinvisible. Prostitution occurrencecommonacan,

homosexuality.in culture of malethe
inhave certain pointsheterosexual prostitutionHomosexual and common, e. g.

of emotionalforminjuries in theprostitution debut andregards theas
homosexualthe Inseveral differences betweenThere alsodisturbances. two.are
subjectedstigmatised andwhotends be theprostitution, the buyer toto party

seller, homosexu-prostitution. theheterosexual Tothe sellerviolence, not as
and sexualactivitymixture of businesssometimes beprostitution acan

prostitution.heterosexualwithpractically therelease, which never case
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The of supportive and assistanceextent for sexual prostitutesmeasures very
limited.

There close connection between prostitution and pornography Chap.a 8.
Pornography view of commodities, objects; the viewconveys a women as same
of which prostitution depends.women on

Most of the pornography which allowed be shown and distributed into
Sweden does contain violence threatsnot Allto thegreat extent.or any over
world, however, pornographic films being produced which containare gross
violence and much of it. These ñlms also obtainable in the Swedish videoare
market.

Although has been proved that prostitutionnot has been affected by brutal
pornography, clear that connections between prostitution and pornography
exist. Prostitutes often heavycustomers ofare Consumers, or Consumers,
pornography, from which they derive the inspiration for sexual services which
they then require the prostitutes perform. The takingtowomen partwomen
the production of pornography often vendors of sexual services well.are as

The harmful effects of prostitution described in Chap. The generalare
those with practical theoretical knowledgeconsensus of prostitutionamong or

that harmful, often profoundly harmful, the concerned, into women a
mental, physical and social This deny that existnot tosense. women may
who, because they have only prostituted themselves casually for otheror

from prostitution with little harm.reasons, Thesecan emerge permanentor no
however, be exceptional.towomen, appear

The vendors of sexual services extensively afflicted with health andare poor
also frequently injured result of assault and other abuses.are Almostas a

without exception they develop mental disorders. Many of them abuse alcohol
and narcotic drugs. Sometimes the abuse their for becomingreason
prostitutes, and sometimes something they in order make theirresort to to
trade supportable. Research and experience have shown that injuries inflicted

by previous abuse aggravated and deepenedon by prostitution.women are
Prostitutes often exposed various crimes such assault,to and theft,are as rape
but they themselves commit crimes small The womensto next-of-extent.no
kin, and above all their children, variously affected, directly indirectly,andare
by the injuries sustained the the of prostitution.women course

Presumably the Clients problems confirmed andtoo aggravated byare
prostitution. Many of the could probably do with Theirtreatment.men next-
of-kin also exposed the risk of injury result of theirto actions, leastare as nota
in the form of sexually transmitted diseases.

Prostitution also harmful the community large. The ability ofto at tomen
purchase sexual order gratify theirto sexual needstoaccess women own runs

the conviction of universalcontrary humanto equality and the pursuit of fullto
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viewunacceptabletransmitsProstitutionandequality between anmen.women
negativeItsindividual development.ofthestandsandbeingsof human way

prostitutionwhichinjuriesandof the diseasestheincludealsoeffectssocial cost
ofwhichbehaviourcriminalofand the partgives rise consequenceorato

prostitution.

benefit offor theprostitution andprevention offor theSocial measures
prostitutionspecialthebymainly undertaken10Chap.prostitutes groupsare

and Norr-MalmöGöteborg,Stockholm,within thehave beenwhich set up
methods andworkingsimilarities in theThereservices.socialköping greatare

regardwithdifferencesbut alsoof these todevelopment resources,groups,
methods.workingpriorities and

alltheworkmotivationaland streets,outreachregardsAs onwomenamong
motivationconfrontationalmoved fromhave processto aappeargroups

patientlong-term,worksocialof practicalelements toinvolving a morestrong
womenswait for thetendwhich theyconditioning inof to ownprocess

formotivate theandandavailablethemselveskeepdecisions, tryto womento
therapy.

work done byof theremains thedistrictsprostitutionwork inOutreach core
ofrecruitmentwork thatthisthroughallabove youngthese newgroups.

havetheGenerallyprevented.extensivelybeenhaswalkers groupsstreet
andpsychotherapistsandworkfieldpreferred toconcentrate engageto on

work.for therapypsychologists
methodswith thereachhardbeenprostitutes haveofcategories toSome street

prostitutes,indoorincludeof this kindavailable. Groupscurrentlyand resources
illnesses.with mentalandoriginof foreign womenwomen

codifyingandcollectingactivebeenhaveprostitutionThe verygroups
Theirprojects.specialthroughandactivitiesdailytheirthroughknowledge

society,ofvariousdemand ininalso beenprostitution has sectorsofknowledge
activities.informationforhad thehaveallbut resourcesnot samegroups

infortherapeutic worksupportive andofcertain pro-A womenamount
services,medicalinabusers,of substancetheconductedstitution also care

Theseorganisations.voluntaryand byprobationandprisonin the system
treatedwhichprostitution,aimedexpresslyhowever, atnotaremeasures,

generally.womens problemsof theinstead partas
youthspecialundertakenpreventiveof atworkaddition, natureIn a

organisa-womensbyand alsoinstitutions,otherschools andinreceptions,
tions.

Commissiontheperspective,widertrade inof viewing theAs asexmeansa
countries.in otherprostitutionrelatinglegislationandconditionsstudied tohas

completebeprofessdoesthoughcontains to11 not oneChap. aaccountan -
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of conditions Denmark, Norway, Finland, the Netherlands, Britain, Russia,-
Estonia and Canada.

Chap. 12 describes number of social projects related prostitutiona into
Norway, Denmark and the Netherlands. The projects differ regards bothas
attitudes prostitution and the ofto activities. Attitudes frompurpose can range
considering all prostitution be evil takingto the view thatto voluntary
prostitution does harm that prostitution ought be treated justno anotheror to as
kind of gainful employment. Few projects have the aim of combattingexpress
prostitution. The majority concerned with helping prostitutes with adviceare
and practicalsupport matters.or

Several international organisations also working combat prostitution andare to
trafficking Thus there widespread of the problemswomen. andawareness

willingness national boundaries.toa co-operate across

The exploitation of children in prostitution Chap. 13 widespreadnot very
in Sweden. A minor found be involved prostitutionto this country
immediately becomes the subject of public order and of othera care measures
by the community, aimed putting end such behaviour.at toan

On the other hand, sexual exploitation of children widespread and commer
cialised in other countries, sometimes of internationalmany partas an sex
tourist industry. The number of children thus exploited be estimated atcan
several hundred thousand. Sex tourists and paedophiles travel from Sweden and
other countries, mainly Southeast Asia, for theto of sexually abusingpurpose
children. Child prostitution also other of the world. Prostitutionpartsoccurs
of children and known for example, Africayoung to andpersons occur,
Latin America, France and the Netherlands. In the Baltic countries too,
where there has been of prostitutionan upsurge recent years, many young

involved.persons are
Swedish law makes possible for Swedish citizen be convicted accordingtoa

Swedish law, by Swedishto for sexually abusing childcourt, abroad,a a on
condition that the offence also punishable the wherecountry was
committed. Prosecutions and convictions Sweden have proved difficult to
obtain, however, mainly for practical reasons.

According the first Prostitution Commission,to prostitution existed when at
least parties respectively soldtwo and purchased sexual services for a
consideration usually financial which prerequisite of the sexual service.was
In other words, this transaction with taking the vendorwas partya partone as
and the other the buyer, with the buyer providing inas forpayment return
sexual services.

The Commission has used in Swedishpresent the word sex trade könsharz-
del, synonymously with prostitution, being adequate. Thisas termmore



Summary28

whatmaking cleartimethewhileparties,of bothactionsincludes the at same
of thegratificationfor thetransactioncommercialnamelyinvolved,really a

previousincluded in thewhichCertainsexual notbuyers arecasesurge.
include, fortradeconstitutedeemedbewhichbutdefinition tomust sex

posing.privatepaying forof buyerexample, that a
heterosexualbothCommissiontheaccordingincludestradesex toThe term

andbuyersandincludes bothprostitution andhomosexualand asmenwomen
needwhichkindsvariousofservices notsexualinvolveThissellers. can

Consideration insexual intercourse.the lawconstitute whatnecessarily terms
sexualof thepreconditionbecash,necessarilyanother, mustform not aorone
of themeaningthelimitfoundCommission has toservice. The not necessary

takingrendered by the partwheretradesex payment persontoterm cases
somebody elsewhereincludealsotradesexthe pays.in casesact; can

ofattitudethatpointsCommission14, the outChap.deliberationsits anIn
shouldtradethethatnamelycountries,Europeanoccurring inkind sexthe some

inadherentsfewhas country.regulated forms,permitted in ourbe open,
attitudeThecombatted.betradethat theattitude here musttheInstead sex

liberalisation of theTheimportant.tradetowards thesociety sextaken by sex
thebecame,societypermissivetheshowed that,1970s morein themarket more

Thus thereservices.sexualpurchasereadywhobewouldthere toweremen
inormalised.becomingtradeof therisk sexa

madebeenhasinteresttrade, great extentparties in the toregards theAs asex
conductedbeenwhich hasresearchdespite thesellers. Buttheconcentrateto on

hadhaswhoexample, whatforknow, astill do womanonecausesnotwe
inhaswhoanother,whileprostitutechildhood become updifficult grownto a
ofneededstudyCloserthistakedoesconditions,difficult step.equally not

andwomensofandconnection,in thisof sexualthe importance stereotypes
families.with theirrelationstheirrelations andintimatemens

of howquestionTheinvisible.remarkablyremained canhaveThe buyers
quasi-maritallivingmarriedoftenmen,ordinarythathappen aor

permissiveness,excitementcuriosity,likeforrelationship, take orpart, reasons
remainedof, hasbeoughttheydestructiveactivity whose toin nature awarean

andenlightenmentsufñcientreceivedhavePossiblyunanswered. notmen
harmsexualtheirusingactually totheyeffect thattheinformation urgeto are

the longinreprehensible and,kindof thisbehaviourthatpeople andother
theretherefore,trade,ofpreventiontheForthemselves.harmful sextorun,

ofvariousdiscussandthe buyersattention to waysfocusto onreason
behaviour.theirinfluencing

and theirprostitutedof themotivesandbackgroundof theKnowledge women
therapeuticandof socialdesignthebearingimportant mea-hasclients onan

ofKnowledgeprostitution.preventingofthe long-termand prospectsonsures
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this kind also order for information andnecessary enlightenment beto
distributed the effectivemost possible.way

Measures for the prevention of prostitution should be taken several levels.on
Parental attitudes sexuality andto roles of the importance.sex utmostare In
order for children intoto responsible and equalgrow up and theywomen men,

have equal-statusmust examples and emotionally affectionate andan secure
upbringing. In day nurseries and schools, girls and boys be allowed bemust to
equally visible and all of theirto ability. Womenpartsuse and bemustmen
valued equally the life of the community.

Instruction these should be includedmatters the parental education which
offered various connections. School instruction and personalon sex

relations give pupils insight intomust the connection betweenan sexuality and
feelings; that sexuality commercialnot commodity, thata sexuality must

be indulged another personsnever at The training of teachersexpense. and
other school staff important here. Schoolcan serve healthan servicespurpose
also have important task in identifying andan assisting withyoung persons
problems.

The prostitution and others working problemsgroups connected withon
prostitution doing important work ofare preventive, supportive anda
therapeutic Inputs of this kindnature. will of remain in future.course necessary
There ought exist predefinedto routines for co-operation between the
prostitution and medical and health units,groups psychologists and drugcare
abuser rehabilitation services, that adequate when needed,so becare, can
provided within reasonable time. Great benefitsa also be derived fromcan co-
operation between prostitution and the police.groups

Current social policy have been sufficientnotmeasures regards reaching theas
in the trade, whethermen sex vendors.customers Greater andor resources

other working procedures needed this end. Transvestitestoare transsexualor
who prostitute themselvespersons another which has beenare group not

possible reach. As farto known, studies have been madeas of conditionsno
in this Research also needed concerninggroup. paedophiles.

No comprehensive picture exists of the trade, of research of thecurrentsex or
which being takenmeasures theto trade.are counteract nationalAsex centre

could compile picture of this kind, co-ordinate thea different takenmeasures
and facilitate the maintenance of continuous preparedness for combatting
prostitution. The Commission therefore recommends that of this kindcentrea
be formed.

This which begincentre, with could beto fixed-termset project,up as a
would other things have the task of maintainingamong updated overview ofan
the research conducted, initiating research, and various points of timeatnew
codifying the knowledge gained. Research and other findings would be
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operationalwithtouchincould keepThelevel.localtransmitted centreto
in thechangesupdated extentitself orkeeplevel,local onactivities toat so as

theandpolicysocialofconductthe ontrade, measuresof theforms onsex
becouldCentreProstitutionthe anFurthermore,obtained.thusresults

media.theandpoliticiansresearchers,ofservicethebaseinformation at
administeringwell contactsfonnation,opiniontaskthe aswould also have as

otherandpolicethe targetarmed forces,theestablishments,educationalwith
tasks,theseadditionInmaterials.teaching toandeducationregardsgroups as

experienceofpoolingfor theresponsiblenationallymadecould bethe centre
countries.otherwithinformationand

criminalisationwhetherofquestionconsidered thealsoCommission hasThe
entails.problemsand thetradethewithdealingmethod forsuitable sexa

Commis-Thecriminalisation.againstandforbothargumentsThere manyare
criminalised.betradethethatrecommendssion sex

thatclearmakeandnormativewouldprovisionpenal purposeA aserve
discovery,ofrisktheClients,acceptable. Forsociallyprostitution manynot

powerful deterrent.would beproceedingslegalandinvestigation apolice
of theeffectrestraining women.havewould also manyCriminalisation ona

enteringfrompreventingofeffectivewould be womenall,Above meansan
resistingforpositionobtain pressurealsowould strongerprostitution. Women a

criminal.activitythethatcouldtheyprostitution wasoffavourin argue
under-drivenwould beprostitutionthatcriminalisationobjectionThe to

ofriskThehelp.ask forafraidmight beprostitutes tothatandground many
violentCriminalincrease.possiblymightcrime orotherandviolencephysical

heedpresumablywouldprostitutes,drugaddicted nopaywellclients, someasas
borderline betweenthemakinginlies adifficultyAnothercriminalisation.to

fordistinct,andclearnon-punishable necessaryand asactpunishable a
considerable.becould alsodifficultiesevidentialThecriminalisation.

thesedifficulties notinvolve great arecriminalisationAlthough toseemmay
bethispresumably sector towouldCriminalisationexaggerated. causebeto

resources. groundThereadditionalandpolicethe nopriority byhighergiven
ofinsolvedregardedshould beprostitutionproblem casethe asthatfearto
bedoubtlesswouldtodaybeing donewhichworksocialThecriminalisation.

withpossiblecomparisonAforms.otherinperhapsthoughcontinue,able to
forpunishedabuserdrugAlthoughoffence.drugcommitting asomebody a
ofextensivehas systemSwedendrugs,narcoticusedpossessed anhaving or

havedemarcationof notproblemsanddifñcultiesEvidentialabuserdrug care.
whichphenomena cannotagainstfieldsotherinlegislatingfromsocietydeterred

ofriskimpliesalsointernationalisationGrowing aacceptable.termedbe
similarbecomingand tochangingSwedenintrade moretheattitudes to sex

lookedservicessexualof apurchase asonthewherecountriesinthose
rejected.clearlybeneedsthen,Prostitution, tolife.socialofnatural part
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Criminalisation, however, will demand the allocation of adequate forresources
criminal investigation but also for rehabilitation. If deemedresources are
insufficient for reinforcing both social policy and policing,measures one
should, for the time being, refrain from criminalising the trade and insteadsex

social policyconcentrate including theon proposed prostitutionmeasures,
centre.

In the of criminal isation,event penal liability should be incurred by both buyer
and seller. The crime be termed, respectively, trading andcan aggravatedsex

trading. Given the meaning of sexsex trade already explained, theseas
offences would include only the purchase ofnot sexual intercourse and other
sexual but also sexualacts services of kind involving directnot genitala

private posing.contact, e.g.
Liability for procuring should be reformed also includetoso as a person

promoting deriving profit from another havingor casual sexual intercourse in
for consideration,return in connection with thea production of pornographic

pictures films. The Commission favours expandingor criminal liability for
procuring. To avoid problems of demarcation, liability for this oftype
procuring should be confined situations whereto and used forwomen men are
casual sexual intercourse for wherereturn the activepayment or party
performs participates in sexual of grossly degradingor acts kind.a

No change proposed the penalties for procuring and aggravated procuring
respectively. proposed that trading be made punishable by finesex bya or

six months imprisonmentto inup normal For aggravated trading thecases. sex
penalty proposed for procuring,same viz four years imprisonment.as toup

For certain prostitutes the suitable penalty would be form ofsome care or
therapy. Many making regular of prostitutes probablymen also in needuse are
of rehabilitation the form of constructive social and psychological supportive
measures.





Författningsförslag

Förslag till

ändringLag i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga brottsbalkenom
dels det i brottsbalkens kap. skall6 införas paragraf följandeatt en ny av

lydelse,
dels kap. 8 skall ha följande6 § lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.6
Den utnyttjarsom en annan person
för tillfällig sexuell förbindelse moten
ekonomisk eller därmed jäm-annan

förl döms föri könshandelersättning,g
till böter eller fängelse högst sex
månader.

Detsamma skall gälla den som
ställer till förfogande försig sådanen
sexuell förbindelse.

brottetOm döms till fängel-är grovt
högst år. Vid bedömandeise av

huruvida brottet skall särskiltär grovt
beaktas det innebär missbrukom av
någons ungdom, förstånd utsatthet
eller beroende ställning.

3§
Den främjar eller otill- Den främjar eller otill-ett ettsom som

börligt ekonomiskt utnyttjar börligt ekonomisktsätt utnyttjarsättatt att
har tillfälliga sexuella förbin- har tillfälliga sexuella förbin-annan annan

delser ersättning, döms för kopp- delser ersättning ellermot mot att annan
leri till fängelse i högst fyra år. för framställning pornograjfzskaav

Får den med nyttjanderätt har alster har tillfälligersättningmotsom
upplåtit lägenhet vetenskap sexuell förbindelse innefattaratten om som
lägenheten helt eller till väsentlig del samlag eller har kränkandegrovt
används för tillfälliga sexuella förbin- karaktär, döms för koppleri till
delser ersättning och underlåter fängelse i högst fyra år.mot
han vad skäligen kan Får dengöra med nyttjanderättatt harsom som
begäras för få upplåtelsen upplåtit lägenhet vetskapatt att attupp- en om
höra, skall han, verksamheten lägenheten helt eller till väsentlig delom
fortsätter eller återupptas i lägenheten, används för tillfälliga sexuella för-

ha främjat verksamheten och bindelser ersättning och under-motanses
dömas till enligt första stycket. låter han vad skäligengöraattansvar som

kan begäras för få upplåtelsenatt att
upphöra, skall han, verksamhetenom
fortsätter eller återupptas i lägenheten,

ha främjat verksamheten ochanses
dömas till enligt första stycket.ansvar
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Inledning1

Utredningsuppdraget m.m.

Den 1977 tillsattaår Prostitutionsutredningen studerade ingående prostitutionen
samhällsföreteelse. Utredningen gjorde kartläggning prostitutionenssom en av

former och omfattning kom ligga till förgrund iövervägandena be-attsom
tänkandet SOU 1981:71 Prostitutionen i Sverige, bakgrund och åtgärder. Inom
utredningen utarbetades också Ds S 1980:9 Prostitutionen i Sverige.rapporten

sitt betänkandel förslog Prostitutionsutredningen offentliga pornografiskaatt
föreställningar sexklubbsverksamhet skulle förbjudas och straffan-att ett nytt

för hyresvärdar skulle införas. Utredningen ansåg vidare straff för densvar att
köper sig tillfällig sexuell förbindelse med narkotikaberoende prostitueradsom en

borde införas, eftersom sådant handlande framstod särskilt hänsynslöstett som
och straffvärt. föreslagnaDe ändringarna förutsatte enligt utredningen att
insatserna från samhällets sida för hjälpa de prostituerade ökade. Förslagenatt
genomfördes endast vad offentligaavsåg pornografiska föreställningar genom

förbud sådana föreställningar infördes i 10 § allmännaatt ordningsstadgan,ett mot
2 kap. §14 ordningslagen 1993:1617.numera

Prostitutionsfrågan också i Sexualbrottskommitténs betänkande SOUtogs upp
1982:61 Våldtäkt och andra sexuella betänkandetövergrepp. I föreslogs bl.a.

utvidgning koppleriansvaret i syfte minska prostitutionens skadeverkningar.atten av
Förslaget genomfördes på så kravetsätt på främjandet eller utnyttjandetatt att

prostitution skulle ha skett vanemässigt eller för bereda sig vinningav attannans
bort i straffbestämmelsen. Vidare infördes särskilt straffansvartogs förett

hyresvärdar tillåter bedriva prostitutionsverksamhet i förhyrdattsom annan en
lägenhet.

Frågor olika föråtgärder motverka prostitution har därefter återkommandeattom
behandlats i riksdagen under hela 198Halet. Såväl justitieutskottet Socialutskottetsom
har behandlat förslag med anknytning till detta vidämne antal tillfällen.ett stort
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prostitutionen i Sverige gjordesförsök kartlägga omfattningenEtt påatt nytt av
promemoria 91-3561,Justitiedepartementet.1991, denna inom lår gång en

anfördesbeskrivning det aktuella läget,Prostitutionen i Sverige samman-en av-
minskat kraftigtmitten 1970-talet hadefattningsvis prostitutionen sedanatt av

gatuprostitutionen under perioden 1980-Enligt promemorian hadei omfattning.
30massageinstituten medminskat 40 prostitutionen1990 med procentprocent,

Vidare konstateradessexklubbsverksamheten med 40och den s.k. attprocent.
vissa grannländerbetydligt omfattning i våra änprostitutionen hade större av

kunde förändraivriga snabbtSverige svenskt närmande till det Europai och att ett
remissbehandlades.situationen Promemorianhär hemma.

rehabiliteringprostitution, vård ochGenom motioner åtgärderflertal motett om
prostitutionen, aktualiseradeskriminalisering iprostituerade parternasamt avav

Socialutskottet1992 såväl ifrågor i riksdagen under höstendessa nytt
199293:JuU15. sitt betänkandeijustitieutskottet Il99293zSoU2, 21prot. som

bl.a. följande.anförde justitieutskottetmotionernaöver

bedrivits arbeteföregående har det under årSom framgått det ettsenareav
i samhället. Enligtvidtagits olika nivåeråtgärder harprostitution, ochmot

hittills nedlagda arbetetdetdock ifrågasättasmening detutskottets måste om
sammanhanget vill utskottetprostitutionen. detfor hejda Ivarit tillräckligt att

Justitie-resultatetremissinstanser ifrågasatttill viktigasärskilt hänvisa att av
Ytterligareprostitutionen.kartläggning omfattningendepartementets avav

åtgärd skulleEn sådanutskottets meningåtgärder bör enligt övervägas.nu
tidigare tagit avståndUtskottet harkriminalisera prostitutionen.kunna attvara

inför den. Motalltjämt tvekanutskottet kännersådan tanke ochfrån storen
identifieratillräckligt tydligtbl.a. svårighetenkriminalisering talar atten

negativa effekteroch risken förbevissvårighetergärningen,den brottsliga
sidan främstkriminalisering talar andraåkvinnorna. Förinblandadefor de en

skulle kunna fåstraftbud ocksåeffektennormbildandeden ett ensomav
enligtkänsliga avvägningarinnehållereffekt.avhållande Fråganviss som

belysning, och utskottet berettsärskilda ärsinmening kräverutskottets att
inte isoleradkriminalisering bör dockutreds.tillstyrka den Fråganatt sesom

förinomsammanhang,isin plats störrehar t.ex.ett enutan ramen
prostitution.åtgärdersamhälletstotalöversyn motav

ståndpunkt.till utskottetsanslöt sigRiksdagen
justitieministern,samråd medefterföreslogSocialdepartementetChefen för

utredare skulle tillkallassärskilduttalande,riksdagensbakgrund attmot enav
prostitution.åtgärdersamhälletsför översyngöra motatt aven

bilaga anfördesi sin helhetredovisasutredningen,[direktiven för somsom
följande.bl.a.
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Utredaren skall kartlägga prostitutionens omfattning i Sverige och särskilt
belysa de problem förknippade med prostitutionen orsakernaär samtsom
till dessa. gällerDet såväl heterosexuell homosexuell prostitution. Vidaresom
bör utredningen förutsättningslöst undersöka kriminaliseringom en av
prostitutionen lämplig föråtgärd förstärka samhällets insatserär näratten
det gäller bekämpa prostitutionen. I uppdraget ligger också föreslåatt att
andra eventuella åtgärder och hur dessa skulle kunna genomföras. Vidare
skall redovisautredaren förslag till informations- och upplysningsarbete såväl
nationellt internationellt.som

Beträffande de uppgifter och områden enligt direktiven särskilt skall studerassom
sägs.

få uppfattning problemetsFör vidd och förändringar böratt en om en ny
studie genomföras där omfattningen och formerna för den heterosexuella
och homosexuella prostitutionen kartläggs. denna studieI bör också den
s.k. sexturismen, barnprostitutionen, kontaktarmons-prostitutionen, 071-
telefonnumren och kvinnoimporten från Sydostasien och Östeuropa
uppmärksammas.

iI de städerna Sverige Stockholm, Göteborgstörre och Malmö har- -
socialtjänstens och polisens arbete under 1980-talet eller mindremer
kontinuerligt haft riktade insatser för prostituerade kvinnor. Arbetet har
huvudsakligen haft uppsökande karaktär. Göteborg har därutöver ingåttI
behandlingsarbete och information riktad till allmänheten. arbete börDetta

insatser,utvärderas vad gäller riktlinjer, utformning och resultat. Erfarenheter
prostitutionens skadeverkningar beskrivas.bör Likaså bör kunskaperav om

bakgrundsfaktorer bidrar till kvinnor prostituerar sig analyseras,attsom
exempelvis tidiga erfarenheter sexuella övergrepp.av

särskildaDe insatserna prostitutionen bör diskuteras i förhållande tillmot
socialtjänstens polisens ordinarieoch arbete. Speciell uppmärksamhet bör

kvinnor har missbruksproblem. redovisningägnas En börsom ges av
förekommande riktade behandlingsinsatser och tillämpningen lagenav om
vård missbrukare i vissa fall LVM det gäller prostituerade. Utredningennärav
bör också studera det sociala arbete för hjälpa prostituerade utförsatt som
i Oslo. insatser jämförelsematerialDessa kan till de svenskautgöra ett
förhållandena.

Frivilliga insatser såväl den inhemska internationelladenmot som pro-
stitutionen fram underhar det decenniet. Som exempel kan Svenskaväxt senaste

RäddaKyrkans och Barnens arbete har bl.a. sig iDenämnas. engagerat
problemen med barnprostitution i Sydostasien och också bidragit med
upplysningsarbete i Sverige. redovisas.Deras och andras insatser bör
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direktiven effekterna lagstiftning förbud offentligaEnligt bör också den motav om
pornografiska föreställningar infördes 1982 och ändringarnaårsom av av

lagstiftning visaskoppleribestämmelsen 1984 utvärderas. Om behov ändradår av
omfattningenföreligga, förslag fram. Möjligheterna redovisabör sådana läggas att

prostituerade bör Vidare anförs i direktiven.våldsbrott undersökas.motav

beaktandeframtida sociala och polisiära arbetet ske medDet måste ettav
tidigare. bör denna bakgrundinternationellt perspektiv Utredarenän motmer

länder medinventera och analysera prostitutionspolitiken i andranågra
detta område. Såväl den officiella inställningen frivilligaolika inriktning som

studeras de nuvarande EG-ländemas lagstiftningorganisationers arbete bör och
nordiska erfarenheterna kanbör redovisas. viktigt de svenska ochDet är att

internationellatill sammanhang. denna granskning bör ocksårelateras Istörreett
regelverk studeras.

grundläggande analyser och beskrivningarUtredningen har från deutgått att
6prostitutionens orsaker och förutsättningar, redovisas i kap. i denbl.a. somav

i identillsatta prostitutionsutredningens betänkande och kap. 51977år rapport
utsträckning.utredningen, fortfarande giltiga iutarbetades inom är storsom

definiera prostitution följande1977 prostitutionsutredning valde påårs sätt:att
föreligger minst köper respektive säljer sexuella tjänsterProstitution tvånär parter

förutsättning sexuellavanligen ekonomisk ersättning, för denutgörmot som en
33.tjänsten SOU 1981:71 s.

prostitution uppfattas ibland liktydigt med den verksamhet denOrdet som som
Utredningen har därför föredragit användaprostituerade kvinnan bedriver. att

adekvat det gäller verksamhet därkanordet könshandel, närmer ensom anses
respektive säljer sexuella tjänster ochminst köper går påtvå ut attparter som
sexualdrift.tillfredsställa köparens

redogörelse för både den heterosexuellaföreliggande betänkandet innehållerDet en
omfattning former i Sverige.och den homosexuella könshandelns nuvarande och

Även beskrivs.skadeverkningari könshandeln och könshandelnsparterna
tillställtskönshandeln har skett frågeformulärKartläggningen ett somav genom

vidsamtliga polis- och socialdistrikt. Tiby, kriminolog Brotts-landets Eva
bearbetningsekretariatet med sammanställning,förebyggande rådet, har bistått

iprostitutionsgruppernaoch uppföljning de erhållna Vidare harsvaren.av
Norrköping bidragit med material. En under-Stockholm, Göteborg, Malmö och

gjortsuppdrag utredningen,sökning den homosexuella könshandeln har, avav
Homosexuell prostitutionTiby. Undersökningen redovisas iEva rapportenav

1995: 17.SOU
könsköpar-telefonundersökning beträffandesekretariatet har genomfört mindreen

motiv beteenden.i syfte få kunskap deras ochattna, om
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dokumenteringEn och utvärdering samhällets sociala och polisiära insatserav
prostitution har, för utredningens räkning, gjorts fildrmot Ulla-Carin Hedinav

Per-Åketil.droch Karlsson vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs
universitet. Arbetet redovisas i Socialt arbete prostitution SOUrapporten mot
1995:16.

Vidare har Dan Magnusson, adjungerad professor i rättsekonomi vid Högskolan
i Jönköping, uppdragpå utredningen undersökt förekomsten organiseradav av
könshandel och eventuellt samband med organiserad brottslighet.ett Han har
avgivit Den organiserade prostitutionen och sexindustrin i Sverige.rapporten
I denna studie uppmärksammas också sexkontaktannonseringen, de s.k. 071-

och andra företeelser inom sexindustrin.numren nya
När det gäller uppgifter sexturism och barnprostitution har utredningenom

inhämtat uppgifter från Rädda Barnen.
Utredningen föreslår olika åtgärder för minska prostitutionen, bl.a.att att ett

nationellt skall ha det Övergripande för samordningencenter som ansvaret av
forskning, utbildning, information i frågor prostitutionrör inrättas,m.m. som
till början projekt under år. Utredningen har fråganett övervägttreen som om

kriminalisering prostitutionen liksom utvidgning koppleriansvareten av om en av
och lämnar i betänkandet förslag till lagstiftning i dessa delar.

Betänkandet innehåller redogörelser för förhållandena och prostitutionspolitiken
i del andra länder. Studieresor har företagits till Oslo, Köpenhamn, Helsingfors,en
Bryssel, Amsterdam, St Petersburg och Tallinn.

Samråd förekommithar med Kommissionen våld kvinnor S 1993: l 1motom
och Utredningen reglernaöversyn utvisning på grund brottom av om av m.m.
Ku 1992:08.
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Prostitution i ett
historiskt och
internationellt perspektiv

2.1 Prostitution tidernagenom

Prostitution ofta påpekas företeelse förekommit iär alla tidersom en som- -
l. I de mesopotamiska och egyptiska kulturerna förekom prostitution redan
3000 f.Kr. antikensår I Grekland farms sannolikt omfattande och ofta väl-en
reglerad heterosexuell och homosexuell prostitution. De kvinnliga prostituerade
kunde indelas i med olika social vilka hetärerna de högststatus,grupper av var
aktade. Också bland romartidens kvinnliga prostituerade förekom sociala skikt.
De flesta skyldiga registrera sig och betala skatt för sin verksamhet.att attvar
Gatuprostituerade oregistrerade och olagliga och lägstansågs denvar vara
stående gruppen.

Prostitutionen i det medeltida europeiska samhället mestadels heterosexuellvar
och bedrevs bordeller. Bordellprostitutionenpå erkänd och regleradvar noga

myndigheterna. förekomDärutöver utbredd olaglig prostitution vissapåav en
näringsställen och badhus påsamt gatan.

Protestantismens igenombrott Europa medförde bordellprostitutionen mins-att
kade medan gatuprostitutionen tilltog under 1500- 1600-talen.och Den nya
kyrkan accepterade inte prostitutionen och krävde bordellerna skulle avskaf-att

Ävenfas. hygieniska skäl gjorde sig härvidlag gällande eftersom könssjukdomen
syfilis hade börjat förekomma.

Under 1700-talet ändrades åter attityden till prostitution. Trots prostitutionatt
ofta förbjuden accepterades den i praktiken. Gatuprostitutionen fortsatte attvar
breda sig och bordellerna blev vanligaåter i städerna. Sverige förekomIut
prostitution mestadels gästgiverier, värdshus,på marknadsplatser och gator.
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Reglementeringssystemet

medfördede veneriska sjukdomarna, vilketVid början 1800-talet ökadeav
registreringkontrollátgärder. Reglementeringssystem med ochförnyade statliga

iprostituerade kvinnorna började införas Europa.kontroll de runt omav
reglementeringssystem 1847. Systemet innebarSverige infördes årI attett

skrivas in och besiktigas i veckan. Enligtprostituerade kvinnor skulle gången
de prostituerade kvinnorna ocksådet särskilda prostitutionsreglementet var

vissa regler vad gällde bostadsförhållanden, uppträdandeförpliktade följa påatt
prostituerad kvinna inte följde reglementetsallmänna platser En somm.m.

eller spimihus.bestämmelser kunde dömas till arbete tukthus
abolitionistisk fram,1800-talet rörelseUnder delen växte somsenare av en

legitimering prostitutio-motverkaville avskaffa reglementeringen och statens av
Internationella Abolitionistiska Federationen,England bildades 1875I årnen.

understödde internationell ochstatliga reglementeringendenansåg attsom
engelska strafflagstift-prostituerade. Resultatet blev dennationell handel med att

211885 blev straffbart flickor under årningen ändrades detår så värvaatt att
handlingar. lagstiftning komutomlands till osedliga Dennai England eller --

diskussioner prostitution.vid internationellamodellståatt omsenare
och kulminera-utvidgades till andra länderabolitionistiska rörelsen mångaDen

följdParis 1902. Konferensen fick tilli internationell konferens ide år atten
slavhandel.träffades för hindra vitinternationell överenskommelse atten

Överenskommelsen länder, däribland Sverige.undertecknades 1904 tolvår av
hälften 1900-talet arbetetfortsattes under förstasåväl USAl Europa avsom
1949 FN-konventionkvinnohandeln. Grunden lades till årsför eliminera motatt

se 2.4.exploatering andras prostitution avsnittmed människor ochhandel av
handeln med kvinnor ochsyfte förbjuda och kontrolleraKonventionens attvar

för prostitution olagligt.koppleri och värvningalltbarn, göraattgenom
reglementeringslagstiftningen1950-talet avskaffadesperioden fram tillUnder
1918 och med lagSverige avskaffades den åri de flesta länder. I ersattes en

vilkenutbredning könssjukdomar, enligtåtgärder1918:460 angående mot av
kvinna,alltså både ochangripen könssjukdom,och manvar en som var av

läkarbehandlingunderkasta sigförpliktades att m.m.

från mittförhållanden 1800-taletssekletSvenska under

endastuppfattningen könsumgängeSverige 1734 lag präglatshade årsI attav
såledesutomäktenskapligt könsumgängeinom äktenskapet. Allttillåtet varvar

koppleri och skörlevnad straffades den,Enligt bestämmelsernastraffbart. om
liksomotukt lösaktighet drives,och samkväm där ochhöll sådana hussom

Bestämmelsernaskörlevnad bruka.sig tillkvinnor som i sådana hus låtade
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sedlighetsbrott i 1734 lagårs ändrades 1864 års straftlag. Konsum-om genom
ogiftagänge mellan blev straffritt, förutsatt barn blev följden. Lagenatt ett

innehöll också bestämmelser koppleri och sårande tukt och sedlighet.om av
Lösdriverilagstiftningen, funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka, ändra-som

des flera under 1800-talet.gånger Landstrykare och folklöst kundeannat
för tvångsåtgärder olika slag.utsättas Enligt 1846 och 1853 försvars-årsav

löshetslagstiftning häktades årligen tusentals människor för försvarslöshet och
olovligt kringstrykande och dömdes till tvångsarbete. Prostitution denvar
vanligaste anledningen till kvinnor dömdes till sådant arbete. Försvarslöshets-att
lagstiftningen 1885 lösdrivarlagen,år hade till syfte förebyg-ersattes attav som

brottslighet och asocialitet. Enligt denna lag kunde under-denga annan som
låter efter förmåga söka årligen försörja sig och tillika företer sådantatt ett
levnadssätt, våda därav föruppstår allmän säkerhet, ordning eller sedlighetatt
anhållas och tilldelas varning vid lösdriveri dömas till tvångsarbe-samt upprepat

Ingripandena kvinnor enligt lösdrivarlagen föranleddes alltidnästante. mot av
vederbörande prostituerad. Lagen kom med ändringar beståatt smärre attvar

fram till 1965, då denår asocialitetslagen. Varningar och häktningarersattes av
blev från början 1950-talet sällsynta och tvångsarbetsdomar förekom mycketav
sällan. Så 1959 anhöllsår dock 244 och 193 kvinnor enligtmänsent som
lösdrivarlagen. Kvinnorna itorde praktiskt alla fallen ha varit prostituera-taget
de.

Prostitution förekom i Sverige vid tiden sekelskiftet i Stockholmrunt mest men
tidvis i del andraäven städer i landet. Gatuprostitutionen framträdan-uteen var
de kaféer ochäven på knöts prostitutionskontakter. förPlatsenrestaurangermen
det könsliga kunde s.k.umgänget partihotell, där hyrde in sig förettvara man
någon timma eller s.k. flickställen, form inackorderingshem för flickor.en av

andra fall kundel köparens bostad eller undanskymda platser utomhus användas.
Viss bordellprostitutionochhamnprostitution förekom också. Successivt ändrade
prostitutionen karaktär, bl.a. till följd det ökade antalet privatbilar. Platsenav
för könsumgänget blev ofta köparens bil eller avsides liggande platser.mer

prostitutionDen dokumenterats i Sverige under de århundradenasenastesom
har till allt Överskuggande del varit heterosexuell med kvinnor säljare ochsom
män köpare. Under 1900-talet har också homosexuell prostitution mellansom

dokumenterats.män Homosexuell otukt mellan avkriminaliserades förstvuxna
år 1944.

Förändrad könshandel efter världskrigetandra

Efter andra världskriget hade toleransen prostitution Ökat etappvis. [Europamot
förändrades prostitutionsmarknaden. redan tidigare existerandeDe under-
jordiska systemen för prostitution expanderade och centralfigurer i verksam-
heten blev kopplarna och beskyddarna. blevDet nödvändigt vidta åtgärderatt
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levde prostituerades inkomster. policyndet gällde på Dennär män som nya
syftade till förstöra prostitutionens struktur hindra prostituerade frånatt utan att

förtjäna Kontroll och förbud olika förekom docksina inkomster. slagatt av
i grad beroende vilken traditionellalltjämt högre eller lägre åren påöver status

prostituerade i respektive land. vissa länder utbjudande prostitu-hade I var av
ordning fönsterprostitution fortgåtionstj brott allmän medan kundeänster ett mot

tillåtet.obehindrat i länder där detta varit
1970-talet förändringar det gällde prostitution. hadePå ägde Denärstora rum

sin grund i sociala förändringar och ändrad sexualitet. denpå Dettaen syn var
sexuella revolutionens Människor skulle sexuellt frigjorda ochera. vara
kvinnor fick ökad erotisk framtoning. Sexual iteten blev kommersialiserad ochen

filmererotiken blev synlig. Pornografiska tidningar och började producerasmer
efter-och spridas i mycket omfattning. prostitutionen började kundernaIstor

fråga sexuella tjänster. Den prostituerade skulle inte längre barasortsen annan
dröm-sex. ledde tillutföra sexuell tjänst kunden slags Dettanågotutanen ge

utveckling i och nöjesindustrin med sex-klubbar, poserings-en sex- saunas,
ateljéer massageinstitut luxuös och varierad karaktär. Kopplarensoch av mera

arbetat blev han del kommer-roll förändrades också. Från ha påatt gatan av en
kriminell liga. blev bedrivasiell organisation eller Resultatet sättett nytt att

tvingades in i med ökadekoppleriverksamhet. prostitueradeDen ett system
för behålla sin position marknaden.kostnader för de tjänster hon behövde påatt

i gatuprostitutionen präglades alltmer drog-prostituerade blev kvarDe avsom
missbruk.

med nöj esindustri.Ekonomin i prostitutionen sammankopplad övrigär numera
prostitutionsvärlden använder hotell, barer, nattklubbarledarna iDe saunas,nya

fasad legalför kontakter med kunder. Koppleri bakomoch gömsteatrar aven
olika nivåer. Inkomster från prostitutionverksamhet med bolag påsom opererar

Kännetecknande för denna fas i prostitu-ofta endast del rörelsen.är en av nya
i allt vidsträcktare sektorer,tionshistorien underjordisk verksamhet, närvaroär

sex-industriskapande multinationell ochsökande efter marknader, av ennya
internationellt nätverk.ettav

organisera sig högreProstituerade i och USA har börjat och begäraEuropa en
internationell organisation för prostituerade, the Internationalsocial Enstatus.

OrganisationenProstitutes Rights ICPR grundades 1985.Committee for år
prostitution.alla former påtvingadgodtar frivillig prostitution är emotmen av

prostituerades organisationer deltar i speciellaökande antal deEtt numeraav
organisationer, i Världshälsoorga-projekt, organiserade internationella t.ex.av

aids-information och aids-nisationen hjälper till med utvecklingdär de av
förebyggande program.

hafthalvseklet i huvudsakLagstiftningen avseende prostitution har det senaste
förbjudande.reglerande, abolitionistisk eller Iolika inriktningar, nämligentre

tillåtandereglering, med ellerde länder tillämpat något slags utan avsom
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bordeller, prostitutionhar och kontrollerats. Regler har föraccepterats satts upp
bordeller, underåriga, berusade och beväpnade inte tillåtitssåsom har där.att
Hallickverksamhet kriminell bara offret underårigt eller prostitutionenär ärom
påtvingad. inriktningExempel denna Eros-centren i Tyskland, där deutgör
prostituerade registrera sig och där medicinska kontroller obligatoriskamåste är

Holland, där prostitution i vissa former tillåts vissa i vissaellersamt gator
områden.

Exempel länder har grundläggande abolitionistisk policypå detnärsom en
gäller prostitution Frankrike, Belgien och England. länders lagstiftningDessaär
syftar inte direkt till prostitutionen sig försvinna.i skall Den prostitueradeatt

sig inte prostitutionen skyldig till tredjesådan brott. Engör någotgenom som
exploatering den prostituerade i alla former däremot brottslig.ärpersons av

innebär emellertid inte inteDetta de har reglering alls prostitution.någonatt av
prostituerade fått iTvärtom har och bordellägare betala skatt Frankrike och i

inte tillåtet för prostituerad sina tjänsterEngland det bjudaär att ut gatan.en
Länder med förbudslagstiftning fördömer utövandet prostitution sådan.av som

Alla inblandade i prostitutionen, kunden och den prostituerade, kanär ävensom
åtalas och straffas för ha begått olaglighet. Exempel länder harpåatt en som
denna inriktning vissa i USA, Ryssland, Filippinerna och Thai-Iran,är stater
land.

Prostitutionen har alltid sökt sig nutida samhälletDet präglasvägar.nya av
internationalisering och de globala rörelserna påverkar också prostitutionsmönst-

Sexturism från till Thailand och Sri Lanka liksom migrationEuroparet. t.ex.
Östeuropakvinnor från tredje världen och till bordeller i Västeuropa, Nord-av

amerika och utnyttjas prostitutionJapan företeelser. Sexturism där barn iär nya
fåtthar omfattning se avsnitt 13.1. internationellt problem,Ettstor annat

nämligen handel kvinnor trafficking, har ökatmed s.k.över gränserna, oro-
väckande. internationella samarbetet mellan olika organisationer förDet att

Samtidigtmotarbeta prostitution har ökat i omfattning. har rörelser uppkommit
verkar för prostitution skall legaliseras och erkännas arbete såatt attsom som

blir prostituera-arbetsrättslig och social lagstiftning tillämplig också depåt.ex.
de. Uttrycket sex-arbetare har alltmer kommit användas för dem verkaratt som
inom sex-industrin eller prostituerade. Spridningen hiv och aids ocksåärsom av

allvarligt problem får könshandeln framstå i perspektiv.ett att ett nyttsom

2.2 Trafficking
Trafficking, handel kvinnor, första i slutet förramed nämndes gången av
århundradet abolitioniströrelsen. bedrev anti-slavkampanjRörelsenav en som

kvinnohandeln. refererade till denskapade medvetenhet problemet med Denom
hallickar bedrev för prostituerade tillhandel bordellägare och rekryteraattsom
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bordellerna. Sådan kvinnohandel förekom mellan länder England,som
Frankrike, Belgien och Nederländerna. Till USA importerades sekelskiftetrunt
kinesiska flickor för arbeta prostituerade den kinesiska arbetskraften.att som
Rörelsen kallade detta för handel med vita slavar i analogi med slav-svart
handel. Kvinnohandeln jämställdes alltså med den illegala handeln med männi-

Senareskor. har vit slavhandel för kriminella aktiviteter,termen reserverats
alltså inte internationell handel sådan med kvinnor handel med minder-utansom
åriga eller våld, eller bedrägeri.tvångvuxna genom

Internationell könshandelstrafik kvinnormed från tredje världen hör till de
förändringar prostitutionsmarknadenpåägt under destora senastesom rum

årtiondena. Med den ökande internationaliseringen, ekonomiska klyftor mellan
rika fattigaoch länder och den förändrade prostitutionsstrukturen i allmänhet,
har antalet kvinnor offer för denna handelär stadigt ökat. Trafficking kansom

etablerat internationelltsägas socialt problem.ettnu vara
frånMigration landsbygden till städerna de få möjligheter flickorär en av som

och kvinnor i tredje världen har förbättra sina levnadsförhållanden bidraelleratt
till familjens försörjning. denI situationen försöker flickormånga och kvinnor

marknadsföra sin sexualitet sista för skaffa till livetsutvägatt attsom en pengar
nödtorft för sig och sin familj. Också sociala värderingar, det gällernärt.ex.
ensamstående mödrar eller ogifta flickor inte oskulder, kanär göra attsom en
kvinna drivs in i prostitution eller inte det samhälle hon leveraccepteras av
Migration till land kan i den situationen sig alternativ.ett annat te ett gottsom

Ökningen kvinnohandeln kan också förknippas med utvecklingenav av sex-
turism. från ellerMän Europa, Japan USA till Filippinerna, Thai-t.ex.reser
land, Kenya eller Brasilien för del prostituerades tjänster. Sex-turismenatt ta av
skapar kunder och finnshallickar förmedlar kontakter flickorna.medsom
Prostituerade från tredje världen lätta köpa, de billiga, villiga ellerärattanses
bådadera och dessutom exotiska. Sex-turism traffickingoch kan båda sägas

delar internationaliseringen prostitutionen.utgöra av av
Övergripande data saknas hur den internationella könshandeln medstorom

kvinnor Information från olika källor visar det kan sig 100 000-röraatt om
tals kvinnor, de flesta från länder utanför Europa, föremål för dennaärsom
handels- och importverksamhet och kommer hanma bordeller ipåattsom
Europa, Nordamerika och KvinnornaJapan. smugglas ofta till Europa genom
organiserade kriminella nätverk. Ligor placerar sinadem på bordellerut egna
eller säljer dem vidare. Enskilda klubbägare rekryterar också ibland på egen
hand. kan ske kvinnan in iDet landet turistvisum. Därtillpåatt tasgenom
kommer antal kvinnor kommer från Asien, Latinamerika ellerett stort som
Östeuropa efter äktenskapsförmedling, s.k. mail order brides. Ytterligaresom
andra från dessa länder anställs go-go-dansöser i nöjesbranschen ellersom som

arbetskraft inom hotell- och restaurangnäringarna. sällan ingår det iIntesvart
kvinnornas arbetsvillkor de skall utföra tjänster.sexuellaatt
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situationer.Kvinnor offer för trafficking hamnar ofta i flestaDeär utsattasom
förts tvingas därför myndig-uppehåller sig illegalt i landet dit de och undvika

Kvinnorna kan eller inte söka hjälp rädsla för repressali-hetskontakter. vågar av
hindras fråneller för utvisning. hålls inlåsta och kontakt medMånga att taer

och andra resedokument ibland ifrånandra talar språk. Pass tassom samma
dem.

2.3 och könshandelnEU

börjat sigEU-länder har allt liberalare sprida det gällerI många nären syn
sinprostitution. Prostituerade bildar fackföreningar och hävdar rätt att pro-

sina familjer.stituera sig sin till social trygghet för sig och Deoch rätt menar
det stigmatiseringen skaparprostitution skall yrke och äratt ett att somses som

väljer sina förden skadan. Kvinnor och sälja kropparstörsta män attsom
uppehållet till social trygghet sjukpenning, mammaledighet ochskall ha rätt som
pension liksom delta i och påverka forskningen prostitution, sexuellträtt att om
överförbara sjukdomar och droger, hävdar dessa organisationer. TysklandI

tråden.finns föreningen och i Holland Rode Draad Den rödaHYDRA De Det
förekommer också kunderna sluter sig i organisationer, äratt somsamman

finns Stiftelsenkonsumentföreningar för könsköpare. Hollandnågot I t.ex.av
till och prostitution i Berlin.och prostitution, broderorganisationMän Lust

gällande iskulle olika inriktningar sig denMan kunna tvåsäga göratt euro-
prostitution. prostitution skallpeiska debatten det gäller Dennär attena anser

legitimeras koppleriet avkriminaliseras. falangyrke och Denna attmenarsom
mänsklig rättighet själv bestämma sin kropp. Prostitueradedet är överatten

fysiskt socialt de slapp samhällets föraktskulle få trygghet både ochstörre om
tillämpasstigmatiseringen och social- och arbetslagstiftning skulle kunnaoch om

riktningen, prostitution, stöder sig ocksåockså på dem. Den andra är emotsom
mänsklig rättighet fåde mänskliga rättigheterna och detpå är attattmenar en

fri från exploatering, varje människa har till fysisk ochsexuell rättattvara
psykisk integritet. flertal organisationer finns arbetar förfrihet och Ett attsom

prostitution avsnitt 12.4.bekämpa se
innebarföre årsskiftet 199495 EES-avtalet,Sveriges del gällde redanFör som

ingick Europeiska ekonomiskaSverige före EU-medlemskapet iävenatt samar-
fritt skallbetsområdet EES där kapital, tjänster och kunnavaror, personer

rörlighetsig Målsättningen området förröra äröver gränserna. attpersoners
socialför-fria rörlighet, dvs. arbetsmarknad,uppnå arbetskraftens en gemensam

etableringsskydd för självstän-säkringsskydd för migrerande arbetstagare m.fl
.,

diga ömsesidigt examina och förenklad gränskon-näringsidkare, erkännande av
troll. Till grundläggande principerna hör fritt söka arbete ochde rätten att ta
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anställning likabehandling arbetstagareöver gränserna, nationalitetoavsettav
och tjäna in och lägga sociala förmånerrätten i de olika länderna.att samman

fria rörligheten för medborgareDen i länder ingar EESi grundar sig påsom
Romfördragets artiklar området.på Med vissa förbehåll för allmän ordning,
säkerhet och hälsa medför den fria rörligheten förflytta frittsig inom derätt att
avtalsslutande ländernas territorier för söka anställningar erbjuds där.att som
Den också möjlighet inneha anställning i överensstämmelse med deattger en
lagar och författningar gäller för arbetstagare i värdlandet. innebärDensom
också diskrimineringall grund nationalitetpå skall avskaffas vad gälleratt av
sysselsättning, lön och andra arbetsvillkor. haft anställning iDen avtals-ettsom
slutande land får kvar där.även rätt Denna har utvidgats tillrättatt stanna att
gälla vissa icke ekonomiskt aktiva bl.a. pensionärer och studerande.personer,
Studenter behöver endast de har ekonomiska medel till sitt förfogandeattuppge

de inteså kommer ligga värdlandets socialhjälp till last. andra katego-Deatt att
rierna visa de har tillräckligamåste medel, motsvarande åtminstone existens-att
minimum i värdlandet. Dessutom skall de inflyttade kunna visa de haratt
sjukförsäkring. fria rörligheten innebärDen också arbetstagarens familjatt
lemmar makamake barn under år,21 vilka inte behöver medborga-samt vara

i EES-land,något har arbeta i det aktuella landet. Egna företagarerätt attre
tillförsäkras också etableringsfrihet i varje avtalsslutande land och deras när-

fårstående till uppehållstillstånd, arbeterätt och sociala förmånersamma som
gäller för arbetstagares familjer.

EUs arbete med förverkliga den inre innefattarmarknaden avveckling elleratt
i fall förenkling den inre gränskontrollen för Mellan vissa EU-vart av personer.
länder har träffats s.k. harmoniseringsavtal bl.a. visumpolitik,avseende immi-
grations- och asylbestämmelser, narkotikapolitik och polisiära informations-

Exempel detta Schengenavtalet frånpå år 1985. Detta avtal,ärsystem. som
skulle ha i kraft vid 1992, iträtt utgången år skulle ha resulteratsenast av
borttagandet mellan flertalet inom den Europeiska Unio-gränser staternaav av

Det skulle ha inneburit förstärkta fri rörlighet inomgränser utåtnen. men en
Unionen. Avtalet har emellertid inte i kraft. förännu trätt Inom EU pågår

förnärvarande motsvarande arbete åstadkomma dels fri rörlighet inomett att en
Europa och dels stark gränskonstroll. Frågor visumregler,yttreen om ansvars-
fördelningen i fråga behandling asylsökningar och andra aspekter på denom av

gränskontrollens utformning aktualiseras därmed. inomEUs arbete skeryttre
särskilda samarbetsorgan direkt under regeringarnas ledning och överinseende
tidigare TREVI-ministrarna, inom den s.k. tredje underpelaren,numera
COREPER.

Vid i december 1993 beslöt ministerråd prostitu-EUs kampenmöteett att mot
tion i polisiäraskall ingå EUs samarbete, bl.a. omfattar kamp narkoti-motsom
ka, terrorism och illegal invandring. uppbyggnadInom EU pågår av en gemen-

polisorganisation, Europol. Enligt den aktionsplan ministerrådet antogsam som
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enligti syfte människohandel i prostitutionssyfte skeskall arbetet bekämpaatt
länderna skall samarbeta för samlafem rekommendationer, innebär att attsom

internationella ligor, andra länders lagstiftningoch utbyta information, bl.a. om
prostitutionssyfte.för effektiv bekämpning människohandel ioch metoder av

Möjligheten organisera prövning visumansökningar och gränskontroll såatt av
människohandel i prostitutionssyfte kan motarbetas skall undersökas.att

rättspraxis inom området arbetskraftens friabetydande har vuxit framEn
få betydelsemål gäller prostituerade eller kan kommarörlighet. Några näratt

prostitution.det gäller
alltjämt söker arbete och har verkli-Enligt EU-domstolen kan en person, som

tidsbegränsning gäller förchanser få anställning efter det denattatt somga
inte anmodas lämna den främman-vistelse uppehållstillstånd har löpt attut,utan

fastslog i dom, gälldemål 29289. EG-domstolen tvåde staten en annan som
uppehållstillstånd för bedriva sin verksam-franska prostituerade vägrats attsom

medlemsstat inte kunde medlemsstats med-het i Belgien, vägraatt annanen
bristande vandel, bristandeborgare uppehållstillstånd grundpå närav samma

inte upphov till legala eller andravandel hos den medborgaresstatensegna gav
vandel. Adoui och Cournailleslags effektiva åtgärder för bekämpa sådanatt

11681. Vad för slags effektiva åtgärderBelgiska mål 115 ochstaten,mot som
krävs oklart.är

blir medlem gemenskap, där folkinnebär landEtt avtal att storett av ensom
ickediskrimineringsprincipendärsig fritt ochskall kunna röra över gränserna

ochmedborgare skall behandlasdvs. alla medlemsstaters på sättgäller, samma
landets medborgare, kanoch förpliktelser detha rättigheter egnasomsamma

konsekvenser det gällernaturligtvis medföra vissa inte önskvärdakomma näratt
från finner mark-prostitution. kan visa sig kvinnor EU-ländernaDet att en ny

kvinnori Sverige liksom svenska kan kommanad för prostitution att att pro-
tidigare dock gällt vi inte harstituera sig i EU-land. Redan har attett annat

inteinnebär hinder inte finns ochvisumtvång för dessa länder, vilket någotatt
hit ochför från EU-länder kommaheller tidigare har funnits prostituerade att

uppehållstillståndsfria tre-månadersperiden.prostituera sig under denpå gatan
i vissakan detta emellertid förvägras eller drasuppehållstillstånd krävsNär

inte försörjer sig ärligt varmedsituationer, bl.a på sätt,någon t.ex.avsesom
nyligen överlämnad remissprostitution. till lagrådetlever Iatt enman

fallgivetvis problem för detföreslås regler bli skärpta. Det kan uppstådessa att
anställning och uppehållstillstånd prostitue-kvinna från EU-land harett somen

verkliga försörjningkälla. Honsig fritiden, eftersom det inte hennespå ärrar
prostituerar sigbehandlas annorlunda svensk kvinna, påskall då inte än somen

fritiden.
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2.4 1949 FN-konvention The 1949 Conventionårs

for the Suppression of Traffic in Persons and the
Exploitation of the Prostitution of Others

Konventionen trädde i kraft 1951år och alla tidigare konventioner inomersatte
detta Totalt har 60-talområde. länder tillträtt konventionen, bland demett
Finland och har Spanien,Norge. Inom EU Frankrike, Belgien, Italien och
Luxemburg tillträtt den. Sverige har inte tillträtt konventionen. Endast fåtalett
länder har kunnat leva till konventionens krav.upp

Konventionen har abolitionistisk karaktär. Enligt konventionen inteären pro-
stitution i sig brottsligt och prostituerade offer inte skall kriminaliseras.är som

däremot straffbart exploatera offretDet eller utnyttjaär att att en annans svag-
het. Alla förmedlare eller mellanhänder från tillkopplare kvinnohandlare är
straffbara, frånsamtycke den prostituerade. Alla lagar förordningarochoavsett
innebärande prostituerade skall registreras skall avskaffas.att

Enligt konventionen åtar sig straffa varje i prostitu-staterna att person som
tionssyfte skaffar fram, lockar eller förleder det skerävenen annan person, om

Ävenmed den samtycke. den utnyttjar prostitution skallpersonens som annans
straffas liksom förvaltar, finansierarden innehar, eller upplåter bygg-som en
nad eller del därav för prostitution. Konventionen ålägger avskaffavarje stat att

förordningarlagar och föreskriver prostituerade eller misstänktaattsom pro-
stituerade skall registreras, inneha särskilda dokument eller underkasta sig
särskilda åtgärder för övervakning. Staterna skall sig iåta samband med in-att
och utvandring vidta sådana åtgärder, för kontrollera handeln i prostitutions-att
syfte människor förmed båda könen, behövs uppfylla konventions-attav som

Särskilt nödvändigaåtagandena. åligger det dem utfärda bestämmelser föratt
skydda in- vid ankomst, ochoch utvandrare under gång,att utresa attresans

offentligt för människohandelns faror, övervaka exempelvis järnvägs-attvarna
stationer, flygplatser och hamnar vidta åtgärder för informerasamt att att

myndigheter ankomsten sådanaberörda vid anblickenom av personer, som ger
intryck huvudmän, medbrottslingar eller offer för sådan handel.attav vara
Vidare innehåller konventionen bl.a. bestämmelser utlämning för brott,om
informationsutbyte beträffande enligtbrott konventionen och återbördande
repatriation medellösa prostitutionsoffer. konventionen föreskrivsI ocksåav

skall vidta eller till åtgärder inom olika samhällssektoreratt staterna uppmuntra
för förebygga prostitution för rehabilitera prostitu-och och återanpassaatt att
tionsoffer socialt.

Sveriges anslutning tillFrågan konventionen har från slutet 1980-taletom av
vid tillfällenflertal varit föremål för övervägande. inhemska lagstiftningVårett
har i sig inte hinder för tillträda konventionen.något Detutgöraansetts att
främsta skälet till det inte varit aktuellt från svensk sida ratificera kon-att att
ventionen den gammalmodig och inte i överensstämmelse medär att anses en
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sig till. Sverige har eftermänniskosyn Sverige kan ansluta strävatsnararesom
inte igammalmodiga konventioner de längre stårnär överensstäm-sägaatt upp

hänvisar ocksåsociala rättsliga Konventionstextenmelse med vårt och synsätt.
värdet de folkrättsligaflertal ställen till inhemsk lag, vilket minskarpå ett av

konventionen helhet tandlös. Genom ratificeraförpliktelserna och gör attsom
avskaffande all slags diskriminering-konventionen från 1979FN avom av

SÖ gjort modernt inter-1980:8 har Sverige sig redan hakvinnor ansett ett
prostitution, åtagandetbeträffande detnationellt åtagande kampen ävenmot om

konventionenprostitution kvinnor till skillnad från den aktuellaendast avavser
båda könen.som avser

2.5 konventionerAndra m.m.

1949 konvention finns ytterligare internationella kon-Vid sidan någraårsav
tillämpas det gäller prostitution.ventioner kan närsom

Nationerna2.5.1 Förenta

innehåller artiklar,of Rights 1948 tvåUniversal Declaration HumanFNs The
underkastelse till omänsklig ellerslaveri och träldom 54 samt art.art. omom

konvention, vilkenreflekteras i 1949behandling, båda årsförnedrande som
oförenlig den mänskli-med människor medfastslår prostitution och handel äratt

människovärdet.värdigheten ochga
1966 bekräftarCivil and Political Rights påinternational ConventionThe on

behandlingomänsklig och förnedrandei artiklarna och 8 förbudet7 motnytt
Declaration of Rights.slaveri i Universal Humanoch the

againstof of Discriminationthe Elimination All FormsThe Convention on
lämpligaartikel 6 skall vidta alla1979 rekommenderar i att staternawomen

allamotarbeta suppresslagstiftning, för förbjuda ellerinklusiveatgärder, att
kvinnlig prostitution.exploateringhandel med kvinnor ochformer avav

Economic and Socialresolutioner the United NationsVidare kan FNsnämnas
of themaj 1983 med titeln Suppression198330 den 26Council Resolution No

föreslårprostitution of others,the exploitation of thetraffic in and sompersons
slaveri, Generalför-prostitution modern formFN skall samtatt avse som en

38 och 40 103,resolutioner 1983 och 1985 107samlingens som uppmanar
for bekämpavidta lämpliga åtgärderochmedlemsstaterna FN-organ attatt
Kommission förUnder det i FNsoch prostitution. 44ekvinnohandel mötet

med-resolution ökat samarbete mellanRättigheterMänskliga antogs en om
effektivaorganisationer för till ståndicke-statligaochlemsstaterna att mer

prostitution.barn påtvingad Inomhandel med kvinnor och ochåtgärder motmot
General AssemblyOrganisation°s WTO årWorld Tourismvidare theFN har
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1985 antagit the Charter of Tourism and the Code of Tourism. Artikel stipule-4
skall undvika alla möjligheter använda turism föratt staterna att attrar ex-

ploatera andras prostitution och artikel 10 turister skall avhålla sig frånatt
Ävenexploatering andras prostitution. inte artiklarna bindande har deärav om

ändå betydelse för motarbetande sex-turism.av

2.5.2 Europarådet

Europarådets konvention The Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms 1950 direkt tillämplig och kan åberopasär av
enskilda Artikel 3 förbjuder omänsklig och förnedrande behandlingpersoner.
och artikel förbjuder4 slaveri och träldom.

Europarådet har prostitutionsproblematiken på dagordningen inom Kommittén
Årför jämställdhet mellan kvinnor och 1991 anordnades seminariummän. ett

Action against traffic in and forced prostitution violations ofom women as
human rights and human dignity. Deltagarna skulle vilkaöverväga metoder

kunde användas eller utarbetas för bekämpa kvinnohandeln och denattsom
påtvingade prostitutionen. Deltagarna eniga kvinnohandel och på-attvar om
tvingad prostitution kränkning de mänskliga rättigheterna, ävenvar en av om
oenighet rådde huruvida prostitution överhuvudtaget kunde frivillig.om vara
Vid uppkom förslagmötet skulle överväga utarbeta konventionatt attman en
eller rekommendation från Europarådet. Europarådet har därefter tillsatt en

för arbeta med frågan.expertgrupp att
Recommendation No 91 11R sexual exploitation, pornography andon pro-

stitution of, and trafficing in, children and adults, Europarådetsantogsyoung av
parlamentarikerförsamling i 1991.september Staterna rekommenderas bl.a. att
övervaka artist-, äktenskaps- och adoptionsförmedlingar, öka övervakningen från
immigrationsmyndigheters gränspolisersoch sida, allt i syfte förhindraatt
handel med barn. Vidare rekommenderas medlemsstaterna stödja forskningatt
speciellt inom områdena pedofili, samband mellan sexuella i familjenövergrepp
och prostitution samband mellan sex-industrin och brottslighet.organiseradsamt

2.5.3 UNESCO

UNESCO anordnade 1986 konferensår i Madrid prostitution, där enigheten om
rådde åtskillnaden mellan påtvingad prostitution och frivillig sådan, vilketattom

grundtanken i 1949 konvention, inteårs längre kunde Ingenaccepteras.var
prostitution kan frivillig.sägas En började därefter göraexpertgrupp attvara en
genomgripande 1949 konventionöversyn års och omarbeta den såatt attav
den kunde bli internationellt Särskilt viktigtnormgivande. ansågs detta medvara
hänsyn till den allt högljudda pro-prostitutionslobbyn i Europa. En FN-mer ny
konvention sexuellt utnyttjande kan 1949 års konvention harersättamot som
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organisationer nödvändighet iefterlysts och kampenmånga stater som enav
prostitutionen.mot

i 1993 i thetill sådan konvention presenteradesFörslag rapport,mars enen ny
Internationell Kvinnodag anordnad bl.a. UNESCO.StatePenn Report, på aven

resultatet fem långt forskningsarbeteFörslaget till konvention årär ett av enav
the Coalition against Traffickinginom UNESCO i samarbete medexpertgrupp

konventionen obsolet. Grundtan-klara; den gamlaSlutsatserna ärWomen. är
skillnad inte skall mellankonvention skisserats någonken i den görasär attsom

ifrån den inställningenfrivillig påtvingad prostitution. Man kommaoch måste
Konventionen skallprostitution under vissa förhållanden kan acceptabel.att vara

utnyttjande kränkning mänskliga rättigheter, detslå fast sexuellt är attatt en av
former.rättighet fri från sexuell exploatering i alla dessmänskligär att varaen

Sexuellt utnyttjande skallutnyttjande i alla former skall fördömas.Sexuellt
sexuell tillfredsställelse eller ekono-definieras när personpersoner uppnårsom

missbrukandet sexualitetfördelmisk vinst eller en annan personsgenom av
jämställdhet,mänskliga till värdighet,upphävandet den rättpersonensavgenom

välmåga. för utnyttjandet kanfysisk och psykisk Formensjälvständighet och
trakasserier, våldtäkt, incest, missbrukinte begränsad till, sexuellaärvara, men

i prostitution innefattarpornografi prostitution. Utnyttjandehustru, och ävenav
sex-turism, mail-order-bridespornografisk prostitution,tillfällig prostitution,
avkriminaliseras och kundenprostituerade skallhandel med kvinnor. Deoch

främjar prostitution. kon-kriminaliseras, liksom alla drar eller Inyttasom av
i krigavsnitt åtgärder prostitution ochventionen planeras ingå motett om

våldshandlingar kvinnor och barn.soldaters mot
1994.konvention har utarbetats i januarireviderat förslag till dennaEtt

Not

västerländska kulturen frånprostitutionen i denhistorisk översikt1 En över
Sverige Del DsSi Prostitutionen i Itillbaka i tiden finns5000 år rapportenca

ochProstitutionen i Sverige, bakgrundff i betänkandet1980:9 45 ochs.
ff.SOU 1981:71 s. 35åtgärder
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Brottsbalken1

sexualbrott behandlar brott olika harBrottsbalkens 6 kap. Om på sättsom
syftar direkt tillanknytning till sexuallivet. bestämmelsernaNågra att mot-av

ungdomprostitution, nämligen koppleri 8 och 9 §§ och förförelseverka av
utnyttjande10 sexuellt utnyttjande 3 § och sexuellt§. Andra bestämmelser,

prostitution.§, syfte kan tillämpas vidunderårig 4 har inte dettaav men

främjar otillbörligt ekono-koppleri 8 § straffas den eller påFör sättettsom
ersättning.tillfälliga förbindelsermiskt utnyttjar har sexuella motatt annan

Även och fär vetskapden har upplåtit lägenhet med nyttjanderätt attomsom en
tillfälliga sexuella förbindelserhelt till väsentlig del används förlägenheten eller

förutsättningför koppleri. underersättning skall dömas till Detta attmot ansvar
skäligen kan för få upplåtelsenunderlåter vad begärashan göra att attatt som

Straffet förfortsätter eller i lägenheten.upphöra och verksamheten återupptas
koppleri fängelse i högst fyra år.är

fängelse i och9 § straffskala, lägst tvåkoppleri gällerFör strängaregrovt en
brottet skall särskilt beaktas,högst Vid bedömandeår. är grovt omsex av om

sexuella förbindelser ersättninggärningen främjat tillfälligaden begått motsom
utnyttjandeutnyttjat Hänsynslöst kani omfattning eller hänsynslöststörre arman.

kvinna försig eller framkalla drogberoende hosi begagnabestå attt.ex. enav
ellersig till vinning för gärningsmarmen,förmå henne prostituera attatt att

eller fortsätta verk-för misshandel för få henne inledahenneutsätta att att en
prostituerad.samhet som

sexuell förbindelseProstitution beskrivs i paragrafen tillfällig ersätt-motsom
jämförligoch därmedning. ersättning inte enbart kontanterMed pengar,avses

eller smycken.ersättning i andra former, pälsarbetalning, också t.ex.utan
tillförmedla adresserFrämjandet ske olikakan på många sätt, attt.ex genom

1979 602 fälldesbordell. rättsfallet NJ Aprostituerade eller hälla Iatt s.genom
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den, i tidningsföretag hade den faktiska bestämmanderätten i frågaettsom om
införande i företagets tidning, för han tillåtaatt attav annonser genom annonser
vari utbjöds tjänstersexuella främjat vad då betecknades otuktigasom annans

Ävenlevnadssätt. psykisk påverkan på får denna prostitueraatten annan som
sig kan främjande. Det krävs dock denna inteutgöra påverkan varit alltföratt
obetydlig verksamt har bidragit till den andras beslut prostituera sigutan att
NJA 1982 198.s.

syfteI motverka prostitution slopades, lagändring 1984,år detatt genom en
tidigare uppställda kravet främjandet eller utnyttjandetpå tillfälligaatt av annans
sexuella förbindelser skulle ha skett vanemässigt eller för bereda gärnings-att

vinning. Medan varje främjande prostitution straffbart,ärmannen av annans
krävs vad det ekonomiska utnyttjandet detta har skett otillbörligtpåatt ettavser

Enligt vad departementschefen förarbetenauttalade i till bestämmelsensätt. får
detta rekvisit uppfylltregel i och med skaffarnågon sig fördelarattsom anses

verksamhetpå prostituerad, vederlag eller vederlagutan motannans som som
i missförhållande till vad han sin sidastår å Som exempel koppleri,påpresterat.

där gärningsmannen inte aktivt främjar verksamhet prostitueradarmans som men
ändå utnyttjar verksamheten, nämndes sammanbor eller giftäratt en man, som
med prostituerad, låter sig underhållas kvinnan prop. 198384: 105 57.en av s.

Det särskilda straffansvaret för fastighetsägare i 8 § andra stycket infördes
också 1984. Syftet motverka poseringsateljéer Samtidigtår och bordeller.attvar
infördes tillägg i hyreslagen innebärande, hyresgäst har förverkatett att en
hyresrätten till lägenhet den väsentligen används för prostitution seen om
nedan. hyresvärdEn hyr lägenhet bostad prostituerad görutsom en som en
sig inte enbart den grunden skyldig tillpå straffbart främjande. Däremot kan

komma ifråga lägenheten uthyrs hyresvärden med insikt attansvar om av om
den skall användas för prostitution eller förut hyresvärden fårnämntssom- -
vetskap lägenheten används för sådant ändamål och inte Föratt attom reagerar.

hyresvärd skall undgå straffansvar krävs han antingen förmår hyresgästenatten
upphöra med verksamheten eller också vad skäligen kan begäras förgöratt som
få upplåtelsen upphöra. Det skäligen kan begäras hyresvärden äratt att som av
han, i fall,klara begagnar sig hyreslagens möjligheter sägaatt att avta-av upp

let. Att han själv skall någon omfattande utredning igöra saken kanmera egen
däremot inte begäras. hyresvärdenHar vetskap lägenhet används förattom en
koppleri bör det kunna begäras han anmälan detta till polis- ellergöratt en om
åklagarmyndighet, kan ordna med utredning i saken.som

När det gäller effekterna 1984 lagändringar,års kan minskningsägas attav en
antalet anmälda koppleribrott framskett till 1992, då anmälningarnaår påav

fig.ökar 1. Samma tendens finns gällerdet antaletnärnytt personer som
lagförts för koppleri fig. 2. Av den brottsstatistik förs inte utläsas hurkansom

dömdamånga de hade gjort sig skyldiga till s.k. hyreskoppleri. Ut-av som
vecklingen antalet anmälningar och domar för koppleri följer i stortav om-
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fattningen prostitutionen, den företett minskning framäven till börjanav som en
1990-talet, för därefter visa stigande tendens.attav en

Fig. l

Koppleri
Anmälda brott 1975-1993

Amalarvnákiabrou

Fig. 2

för kopplerilagförlsPersoner som
påföljdefterkopplerioch grovt

1980-1993

Antalpersoner
6

1993199019851980
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förförelse ungdom 10 § döms denFör utlova ellerattav som genom ge
ersättning skaffar eller söker skaffa sig tillfälligt sexuellt med någonumgänge

under Straffet för förförelseår. ungdom böter eller fängelseär ärartonsom av
i högst månader. Stadgandet omfattar både heterosexuella och homosexuellasex
handlingar. Bestämmelsen riktar sig kunder till prostituerade och ärmot unga
avsedd skydd ungdomar dras in i eller blir kvar iutgöraatt ett mot att pro-
stitution. enligtNågon bestämmelse, vilken den prostituerar sig eller densom

köper sexuella tjänster kan straffas, innehåller brotts-som av en vuxen person
balken däremot inte. fråga hos gärningsmannen gäller enligtI uppsåt 11 §om

skall ådömas den inte insåg hade skälig anledningävenatt attansvar som men
gärningen riktats inte 18den ålder. Formuleringenuppnått årsanta att motsom

innefattar krav tämligen hög grad oaktsamhet. skall intepå Ansvar ådö-en av
kroppsutvecklingbarnet hade normalt förekommer avsevärtmas om en som

inteåldersgränsen och omständigheterna i övrigt gärningsmannenöver gav
anledning misstänka i gränsfallen den begåttnågot. Det är gär-att som som
ningen inte undgå hänvisa till inte haftkan han säkeratt attansvar genom
kännedom barnets verkliga ålder.om

Få döms för förförelse ungdom. Antalet anmälda brott och antaletpersoner av
lagforts för detta brott under framgår fig. 3 ochårpersoner som senare av av

Fig. 3

Förlörelse ungdomav
Anmälda brott 1975-1993

Antalanmäldabrott
50

0
1975
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Fig. 4

Personer lagförts för förförelsesom
påföljdungdom efterav

1980-1993

Antalpersoner
10 k

B
8 .

6

4 .i

imttflil l 2--

mam0
1980 1990 1993

IXX i: 1; ÅtalsunderiâlelsaVillkorligdom Böter

förmårDen till sexuellt allvarligtumgänge missbrukaattsom annan genom
hans eller hennes beroende ställning döms för sexuellt utnyttjande 3 §. Detsam-

gäller den har sexuellt medumgänge otillbörligtma attsom annan genom
utnyttja denne befinner sig i vanmakt eller hjälplöst tillstånd eller lideratt annat

psykisk störning. Straffet för sexuellt utnyttjande fängelse i högstär tvåav en
år. För fall straffet fängelse,är lägst månader och högst år.grova sex sex
Bestämmelsen tillämpligär frivilligtnär någon eller andras påverkangenom
försatt sig i tillstånd vanmakt eller hjälplöshet, kraftigett narko-t.ex.av genom
tika- eller alkoholpåverkan, och utnyttjar dettanågon tillstånd till ha sexuelltatt

med denumgänge försvarslöse. Den också tillämpligär otillbörligtnär någon
utnyttjar psykiska störning Hjälplöst tillståndsätt. ellerannans samma
vanmakt kan innefatta inte har förmåga uppfatta han elleratt att atten person
hon förutsätts sexuella närmanden, fysiska orsaker inte kan bjuda motståndav
eller inte förmår uppfatta gärningens innebörd.

Den tidigare prostitutionsutredningen föreslog utvidgning straffansvareten av
på så densätt köpte sexuella tjänster narkotikapåverkadatt man som av en
prostituerad kvinna gjorde sig skyldig till sexuellt utnyttjande. Utredaren mena-
de straffmöjligheterna skulle kunna utvidgas ytterligare straff infördes föratt om
den köpte sig tillfällig könsförbindelse han visstenågon ellersom av som
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narkotika SOUberoendemisstänkaanledninghade skäligmöjligen att avvar
intestraffansvaret harutvidgningenföreslagna147.1981:71 Den ge-avs.

nomförts.
§ förstaenligt 4med under 15 dömsbarn årsexuellt umgängeHar någon

till fängelse i högstutnyttjande underárigsexuelltmeningen förandrastycket av
Bestämmelsenoch högst åtta år.fängelse i lägst tvåfall tillfyra iår, grova
under denmed barnsexuelltovillkorligt förbud umgängeinnebär mot an-ett

hand-heterosexuellahomosexuellasåväloch gälleråldersgränsengivna som
utnyttjasunder 15 åri de fall då barnbli tillämpligBestämmelsen kanlingar.

prostitution.för
straffbart detaktuella bestämmelser, närvad härenligt 12Försök är avser

utnyttjandeutnyttande, sexuelltsexuelltutnyttjande,sexuelltgäller grovt av
koppleri.underårig, koppleri ochutnyttjandesexuelltunderårig, grovtgrovt av

Även sexuelltgällerstraffbara detstämplingförberedelse och närär grovt
koppleri.underårig ochutnyttjande grovtav

1993: 1617Ordningslagen3.2

sedlighet upphäv-tukt ochsårandei brottsbalkenstraffbestämmelsenNär avom
utsträckning. Olä-i fulltillåtnapornografiska föreställningar1971 blevdes år

följdemissanpassningsocialkriminalitet ochformigenheterna somannanav
1973 under-föreställningarpornografiska årtillleddesexklubbarnas spåri att

ordningsstad-allmännaföreskrifter itillståndskravgenerelltkastades ett genom
snabbt försexklubbarantalet1970-talet ökadehälftenförstaUnder av avgan.

klubbar91 sådanahade funnitsdet 1975kraftigt. Medan årdärefter minskaatt
polisdistrikt.klubbar spridda 515 på1981 endastpolisdistrikt, fanns våreni 35

tillståndstvånget också pådel påberodde tillMinskningen attstor menen
34. Malmö198182: 187 Iavtagit prop.sexklubbarintresse förallmänhetens s.

följd1977verksamhetmed sin årsexklubbar upphörtsamtligahade avsom en
tilltillståndinte givitfanns ochde klubbarpolisen stängt pornogra-att nyasom

föreställning.fisk
hundratalfannsdet 1981bedömde årprostitutionsutredning1977 ettårs att

i landet.till sexklubbarnaprostitution i anslutningägnade sigkvinnor som
föreställningarpornografiskaoffentligaförbudUtredningen föreslog motatt ett

ordningsstadganallmännaockså i 10 §infördessådant förbudinföras. Ettskulle
juli 1982.kraft 1trädde i den1956:617. Förbudet

ordningslagenordningsstadgan den1994 allmännaaprilDen 1 ersattes av nya
föreställningarpornografiskaoffentligaanordnaFörbudet1993:1617. mot att

Departementschefen ansågskick.i oförändratordningslagenöverfördes till att
förbu-ochi gällande förbudförändringarnågraanledning saknades attgöraatt

åklagare. Honpolis ochankom påfrämstfrågaefterlevnaddets somvar en
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betonade socialtjänsten hade viktig roll fylla det gällde hållanäratt att atten
människor borta från skadliga miljöer sexklubbar prop.t.ex.unga som

199293:210 91.s.
Enligt 2 kap. 14 § ordningslagen får offentlig tillställning utgörsom porno-

grafisk föreställning inte anordnas. Syftet förbudetmed motverkaär att pro-
stitution prop. 198182: 187. Förbudet föreställningar med levandeavser
aktörer, där sexuella situationer eller händelseförlopp framställs ohöljt ochpå ett
utmanande Enskild posering isätt. anslutning till föreställningen har i praxis

del den offentliga tillställningenutgöra och omfattas såledesansetts en av av
förbudsregeln 73. Utanför förbudet faller pornografiska inslag vidprop. s.
sådana allmänna sammankomster i 2 kap. § ordningslagen,1 dvs.som avses
teaterföreställningar, biografföreställningar och andra sammankomster för
framförande konstnärliga verk.av

Den anordnar föreställning i strid förbudet straffas med böter ellermotsom en
fängelse till månader och den medverkar till gärningen, t.ex.upp sex som

lämna ekonomiskt stöd eller upplåta lokal, döms till enligtattgenom ansvar
brottsbalkens bestämmelser medverkan 2 §kap. 29 första stycket 5 ochom
tredje stycket. Eftersom bestämmelsen bl.a. tillvarata allmännaattavser mera

Åskådareintressen, kan också den uppträdande dömas för medverkan. däremot
torde fria frångå straffansvar med hänsyn till den ringa grad i vilken de kan

ha främjat brottet prop. 198182:187 26 74 Enligt 2 kap. 23 §anses s. o
ordningslagen får polisen upplösa offentlig tillställning bl.a. där förekom-en om

stridernågot lag. Polisen har alltså med stöd denna bestämmel-motmer som av
möjlighet upplösa tillställning, hålls i strid förbudetatt motse en som om

offentlig pornografisk föreställning.
Numera finns såvitt känt fyra sexklubbar iär Göteborg och i Stockholm.tre

GöteborgsklubbarnaPå har 100-150 kvinnor beräknats säljasammantaget
privat posering. l Malmö har inte förekommit nyetableringnågon av sex-
klubbar sedan dessa stängdes 1970-talet. Sexklubbar förekommerpå således
fortfarande i mindre omfattning innan förbudet offentligaän motmen pornogra-
fiska föreställningar infördes.

3.3 Lag 1987:375 förbud s.k. bastuklubbarmotom
och andra liknande verksamheter

Bastu- och videoklubbar för homosexuella och bisexuella företeelsermän är som
har blivit allmänt kända under 1970- respektive 1980-talet. Det främstmera som
skiljer sådana klubbar från andra slag träffpunkter för homosexuella ochav
bisexuella och samtidigt utmärkande för klubbarna inriktningenär är motsom
tillfälliga, sexuella kontakter.anonyma
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människor bli veneriska sjukdomarsyfte skydda smittade medI att mot att
infördes juli 1987 lag förbud s.k. bastuklubbar och andraden l moten om

§ får tillställning sammankomst till vilkenlikande verksamheter. Enligt 2 eller
till utformning,allmänheten har tillträde inte anordnas den, med hänsynom

ochinredning eller beskaffenhet den lokal eller plats där den skall äga rumav
förförekommer, särskilt underlätta besökareden verksamhet ägnadär attsom

i med besökare. bryterha sexuellt lokalen Denumgänge motatt annan som
omständigheternaförbudet kan dömas till fängelse i högst två eller,år ärom

föreställningarmildrande, Liksom det gäller pornografiska kantill böter. när
föreligga för sådan tillställning eller sammankomstpolisen, risk attom anses

förbjuda tillträde till lokalen ellerellerkommer äga avstänga, utrymmaatt rum,
198687:l49.platsen prop.

bisexuellaklubbar för homosexuella ochinte begränsad till enbartLagen är
lika smitt-för heterosexuella, där det förekommergäller klubbaräven ettutan

därbesökande vid bastuklubbarna, dvs. be-farligt mellan deumgänge som
ofta helt med andra besökare.har sexuelltsökarna umgänge anonymt --

förbudet.dit allmänheten har tillträde omfattas MötenEndast tillställningar av
i hem och andra platser dit allmän-liksom sammankomster påi slutna sällskap

utanför tillämpningsområdet. kravtillträde faller Något påheten inte har att
inte. Ocksåskall i lokal finnstillställningen eller sammankomsten äga rum en

tält, båt omfattasutomhus, i påtillställningar anordnassådana etc. avsom
lagen.

tillställningen eller sammankomsten.anordnarStraffansvaret gäller den som
understödjer förbjudetekonomiskt anordnan-medverkande, denEn ettsomex.

torde den deltar endast besökareockså straffas.de, kan Däremot som som
blisyfte skydda besökare frånstraffansvar eftersom lagensundgå är attatt

a. 16.smittade prop. s.
tillämplig i frågaden endasträckvidd begränsasBestämmelsens äratt omav

vidverksamhetbetyder bl.a.sexuellt mellan besökare. Dettaumgänge att
denna lag.bordeller normalt inte omfattas av

hålls kantill lokalen tillställningen gåeller nyttjanderätten därAtt hyresrätten
se nedan.hyreslagen och bostadsrättslagenförlorad framgår av

bostadsrättslagenhyreslagen och3.4 Jordabalken

bedrivs kan,prostitutionsverksamhetlägenheter därHyresvärdar hyr ut somsom
i brottsbalken. Enför koppleri jämlikt bestämmelseranförts, dömasovan

vissa förut-i sin verksamhet har underanvänder lägenhetprostituerad som en
upplåtergäller hyresgästsättningar förverkat sin hyresrätt. Detsamma somen

prostitutionsverksamhet.lägenhet försin annans
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Av 12 kap. 42 § jordabalken framgår vilka frånåtgärder hyresgästens sida
kan medföra förverkande hyresrätten. Där stadgades hyresrättenattsom av .a.

förverkad och hyresvärdenär således berättigad avtaletsägaatt attupp upp--
höra i förtid lägenheten helt eller till väsentlig del föranvänds sådanom-
näringsverksamhet eller liknande verksamhet brottslig, eller där brottsligtärsom
förfarande ingår till inte oväsentlig del.en

Bestämmelsen kom i första hand till för olika former olagligt spel skulleatt av
kunna motverkas effektivt avsikten den skulle kunnaävenattmer men var
användas vid koppleri och brottslighet, där själva lägenheten utgörannan en
förutsättning eller medel för den brottsliga verksamheten prop. 197980: 179ett

29. Hyresgästen behöver inte personligen ha gjort sig skyldig till brott.s.
Hyresrätten kan förverkad i fall däräven någon de för vilkavara av personer
hyresgästen familjemedlemmar, inneboende eller nyttjatgäster,t.ex.svarar,
lägenheten för brottslig verksamhet. Med lägenhet såväl bostadslägenhe-avses

lokaler.ter som
Bestämmelsen omfattade inteemellertid fall då hyresgäst själv användeen en

lägenhet för prostitutionsverksamhet, under täckmantel massageinstitutt.ex. av
eller liknande, inte koppleri eller brottslig verksamhet bedrevs där.om annan
Genom ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen, trädde i kraft densom

juli1 1984, utvidgades därför möjligheterna hyresgäster i fall dåsägaatt upp
lägenhet används för prostitution prop. 198384:105 tillägget, atten genom

hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigadär hyresavtaletsägaatt upp
lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbin-om

delser ersättning.mot
Tar prostituerad kunder i lägenhet den prostitueradesäremoten en som

stadigvarande bostad kan detta inte åberopas grund för uppsägning, efter-som
kravet lägenheten helt eller till väsentlig del skall användas förattsom pro-

stitutionsverksamheten då inte uppfyllt. Ofta kan dock iär sådana fall en annan
förgrund förverkande tillämplig, nämligen 42 § första stycket eller4vara

Enligt dessa bestämmelser hyresrätten förverkadär lägenheten föranvändsom
ändamål det avsedda och avvikelsen inteän betydelse för hyresvär-ärannat utan

den eller hyresgästen eller någon härleder sin från denne interättom som
iakttar allt fordras för bevara sundhet, ordning och skick inom fastig-attsom
heten. rättsfallenI 1970 CNJA 144 och SvJT 1972 ref 74 hyresavta-ansågss.
len förverkade då lägenheterna användes för ändamål änannat avsett,som var
nämligen för porrbutik och poseringsverksamhet.

Motsvarande bestämmelser finns beträffande bostadsrättslägenheter i kap.7
18 § bostadsrättslagen 1991:614.
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1980:620Socialtjänstlagen3.5

karaktärenjanuari 1982, harkraft denträdde i 1Socialtjänstlagen, avsom
ellerenskildsför lagenUtmärkandemålinriktad rarnlag. är att gruppsenen

socialasociala miljön. Deförhållande till hela denisociala situation skall ses
underlätta förocksåföreliggande behovbara avhjälpaskall inteinsatserna utan

livsföring i övrigt.försörjning och sinklara sinframtiden självenskilde iden att
former.i frivilligabehandling skall skeall vård ochgrunddragEtt är attannat
såledestvångsåtgärder finnsprostituerade medingripaMöjlighet motatt vuxna

tillfinns möjlighetermissbrukareliksomoch ungdominte. det gäller barnNär
socialtjänstlagen till lagenhänvisningar ienskildes viljavård denmot genom

vårdrespektive lagenvårdsärskilda bestämmelsermed om avav ungaom
se nedan.i vissa fallmissbrukare

for dedetsocialtjänstlagen har kommunen3 §Enligt attansvaretyttersta som
kommunenshjälp de behöver. Dettaoch denfår det stödvistas där ytterstasom

huvudmän,åvilar andrai detinskränkningingeninnebär ansvar somansvar
i fall därsocialnämnden,åligger dockkriminalvården. Detellersjukvårdent.ex.

tilleller liknande,erforderlig vård, arbetesökaenskildeden attvägrar attatt se
liv inte skallför hans utsättashan behöverhjälpfår det stöd och denhan attsom

psykis-fysiska,för hansförsämras ellerinte skallfor hans hälsaför fara, attatt
skall ocksåSocialnämndenutveckling inte skallsociala äventyras.ka eller

ochsocialtjänstendärvid upplysaochverksamhetbedriva uppsökande om
med andrasamverkalämpligt skall nänmdenhjälp. deterbjuda sin När är

och föreningar.organisationeroch medsamhällsorgan

bestämmelsersärskildal990:52 med3.6 Lag om
LVUvärd ungaav

bestämmelser vårdl990:52 med särskildaträdde lagjuli 1990Den 1 omen ny
hade gällt sedanbestämmelsersådanamedkraft. äldre lageni Den somav unga

for lagen.grund den1982 låg till nya
för barnsocialtjänsteninsatser inomföreskrivsinledningsparagrafI lagens att

vårdnadshavareoch hanssamförstånd med deniskalloch ungdom göras unge
Även erhållasinte kansamtyckesocialtjänstlagen.bestämmelserna ienligt om

Tvångsingri-vård.behövligförutsättningar beredasvissaunderskall den unge
utnyttjande, bristerotillbörligtmisshandel,grundske det påpande kan avom

för denpåtaglig riskfinnsförhållande i hemmetelleri något attannatomsorgen
ellersin hälsaeller den2 § utsätterutveckling skadashälsa och om ungeunges

beroendeframkal-missbrukrisk skadasför påtagligutveckling att genom aven
beteendenedbrytandesocialtellerverksamhet någotmedel, brottsliglande annat

i förarbetena någonutnyttjandeotillbörligt nämnsexempel på3 §. Som att av
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föräldrarna utnyttjar barnet sexuellt eller i pornografiskt syfte. Med socialtannat
nedbrytande beteende den beter sigatt sätt avviker frånavses ettunge som
samhällets grundläggande Exempel på detta är dennär pojkennormer. unge -
eller flickan vistas i missbruksmiljö, prostituerar sig eller uppträder- sex-
klubb prop. 198990:28 107 och 109. De i den äldre lagen användas. ut-
trycken fara och allvarlig fara har i den lagen med påtaglig risk förersattsnya

Ändringenskada. avsågs innebära utvidgning möjligheterna ingripaen attav
ungdomar i de s.k. beteendefallen.mot

l normalfallet kan vård enligt LVU bara beredas den under 18är år. Vårdsom
på grund den beteende får dock ocksåeget denav fylltunges 18ges som men
inte 20 år, sådan vård med hänsyn till den behovom och personligaunges
förhållanden i övrigt lämpligareär än vård.annan

Tvångsvård beslutas länsrätt efter ansökan socialnämnden. vissaI fallav av
kan dock socialnämnden besluta den underär 20 år omedelbartatt skallsom
omhändertas.

LVU-vård äger vanligen i enskilt hem, s.k. familjehem.ett Ettettrum annat
alternativ vård i hemär för vård eller boende, institutionsvård. För unga som
är Omhändertagna på grund sitt beteende och behövereget stå underav som
särskilt tillsyn finns särskilda ungdomshem. Annannoggrann tvångsvård kan
bestå i förebyggande insatser kontaktperson elleratt densom en utses att unge
skall delta i behandling i formeröppna inom socialtjänsten.

Vårdtiden inte bestämdär i förväg. Socialnämnden skall minst gången var
sjätte månad pröva vård fortfarande behövs. Vård har beslutatsom medsom
stöd 2 § skall upphöra dennär fyllt 18senast år medanav vård harunge som
beslutats med stöd 3 § skall upphöra dennär fyllt 21av senast år. Närunge
vård enligt LVU skall upphöra kan dock vården ändå fortsätta i frivilliga former
med samtycke den enskilde.av

3.7 Lag 1988:870 vård missbrukare i vissaom av
fall LVM

Den äldre LVM-lagen, gällt sedan 1982, den januari1 1989som ersattes av en
lag 1988:870 vård missbrukare i vissa fall.ny Den lagenom byggerav nya

till största delen den äldre innebär också del nyheter, bl.a. skallmen en
tvångsvård kunna på tidigare stadium missbruketett och i mindreges akutaav
skeden förut.än

Lagen vård missbrukare i vissa fall är avsedd kompletteraom av social-att
tjänstlagen i de fall då missbrukare inte kan förmås medverka till vård ien att
frivilliga former. Enligt 4 § skall tvångsvård beslutas någon till följdom ettav
fortgående missbruk alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedelav iär
behov vård för komma ifrån sitt missbrukatt och vårdbehovetav inte kan

3 15-0254
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följdtilloch hannågot sättsocialtjänsten eller påinom annattillgodoses av
eller 2allvarlig faraförhälsapsykiskaellerfysiskasin1missbruket utsätter

kommabefaras3 kanliv ellersittförstöra attrisk foruppenbarlöper atten
närstående.själv eller någonsigallvarligt skada

missbruk,frågakrävs ärtillämpligskallbestämmelsen attFör omatt vara
skade-slagmedförening någotkonsumtionsnivå iintolerabelinnebärande aven

ochsig påvisaslåtervilka klarthänseende,socialtmedicinskt ellerverkningar i
miss-emellertid inte ärräckerobetydliga. Det attframstårinte personensom
skalldetinnebärvilketfortgående,missbruket attärocksådet krävsbrukare, att

krävsVidareaktualitet.ochkontinuitet attvaraktighet,viss perso-utmärkas av
allvarlig miss-föreliggaskalldetinnebärvilketvård,behovi attär enavnen

för brytasnabba insatserochkraftfulla attkräverbruksbild ogynnsamensom
utveckling.

vårdbe-enskildesdenLVMtillämpningen ärkriterium för attytterligareEtt av
tillgodo-omöjligtdetdvs. är attsätt,tillgodoses något attinte kan annathov

ochhälso-ellersocialtjänstlagenenligtinsatserenbartvårdbehovet genomse
haalltid prövatmåstekrav påintedockDäri ligger attsjukvårdslagen. ett man

tilldet kommersådant, närtillstånd kanMissbrukarensmisslyckats.och vara
möjligheternapåkallad ochoundgängligenvårdkännedom, ärsocialtjänstens att
42. Men198182:8prop.uteslutnavårdmed omframgångtill s.ansesannan

tvångsvårdförförutsättningarnauttömda ochvårdfrivillig ärtillmöjligheterna
beslutas.tvångsvårdsidanandraskall åuppfylldaövrigti är

uppfylld kvarstår§enligttvångsvård 4 ärförgeneralindikationens.k.Om den
1-3 skalli punkternaspecialindikationernaminstkravetytterligaredet att en av

densådetprostituerade kanmissbrukande attgällerdetföreligga. När vara
hälsapsykiskaellersin fysiskaantingen utsättermissbruketföljdtillenskilda av

skall alltsåsitt liv. Detförstörariskuppenbarlöperellerallvarlig fara attför en
frågaskalloch detskaderiskenochmissbruketmellansamband varafinnas ett

risk.uppenbarfara ochallvarligom
framståbedömningobjektivviddenhälsofaran måstegäller somdetNär en

synpunkt.medicinskpåtaglig frånochkonkret
desiktehand påi förstaoch2punkten äriindikationen tarsocialaDen ny

frånhelt utslagnablirför deriskenminskasyftei attmissbrukarna attyngre
ochrelationernormalafrån accepta-liksomarbetsmarknad ettochutbildnings-

departemensche-anförde46198788: 147prop.propositionenboende. Ibelt s.
möjligtinteföljande. Det ärbl.a. attindikationensocialaför denskälfen som

alltidallvarlig faraförsin hälsamissbrukaren utsätterbedömningenvid av om
medicinskochsocialskadeverkningarmellanskillnadklar avnågon avgöra

sigprostituerarkvinnaheroinmissbrukandeförhållandetDet attt.ex. ennatur.
skede dåianvändasfall kunnasådanai ettmåsteLagenhälsan.förfaranökar

konse-socialautvecklingen. Dedestruktivadenbrytamöjligtdet ärännu att
förförödandemissbruk såärägnadheltlivsföring ärkvenserna somenav
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vård med tvång befogadär hennesatt framtida utvecklingen ung person, om
står på spel.

Det sociala rekvisitet gäller den uppenbarligen sina levnads-äventyrarsom
förhållanden. Det skall fråga utomordentligt allvarlig situation, därvara om en
missbruket uppenbarligen äventyrar, dvs. intill omintetgör,näst missbrukarens
möjligheter under lång tid framöver levaatt människovärdigt liv prop.ett
198788 92.s.

Vårdtiden har i den lagen förlängts från högst fyra månader till högstnya sex
månader. Liksom tidigare skall dock vården upphöra så syftet med den harsnart
uppnåtts.

3.8 Utlänningslagen 1989:529
Iutlänningslagen 1989:529 regler bl.a. för utlänningars inresa och vistelseges
i Sverige och arbete i Sverige anställd, liksom förutsättningarna försom att
avvisa eller utvisa utlänning. En utlänning inte har uppehållstillstånd ochen som

inte medborgareär i nordiskt land skall ha visering förannatsom inatt resa
eller vistas i Sverige. Undantag från viseringskravet har föreskrivits för ett stort
antal länder, bl.a. för samtliga länder omfattas avtalet europeisktsom ettav om
ekonomiskt samarbete EES, dvs. EU- och EFTA-länderna. En utlärming från

viseringsfritt land vistas i Sverigeett än månader skall hasom tremer uppe-
hållstillstånd han inte nordiskär medborgare. För andra utlänningar krävsom
uppehållstillstånd viseringstidennär gått ut.

En utlänning får avvisas med stöd 4 kap. 2 § första stycket 2 utlärmings-av
lagen han tänker söka sitt uppehälle i Sverige eller i något nordisktom annat
land och det kan han inte kommer försörjaantas sigatt på ärligt elleratt sättett

han kommer bedriva sådanatt verksamhet kräveratt arbetstillstånd och hansom
inte har sådant tillstånd. l propositionen till 1980 års utlänningslag uttalade
föredragande statsrådet den omständighetenatt utlänning, villatt en som resa
in i Sverige, under de förflutna två åren har yrkesmässigtsenast sigägnat
prostitution, koppleri eller olovlig införsel eller utförsel, utgör starkt in-ett
dicium på utlänningen inte kommer försörjaatt sig här på ärligtatt sättett
prop. 1979 80:96 56. Någon ändring har inte skett införandet dens. genom av

gällande utlänningslagen. Under begreppet icke årligen försörja signu hänförs
yrkesmässig prostitution prop. 1988 89:86 161. Avvisning.a. enligt dennas.

bestämmelse får dock inte ske än månader efter utlänningenstre ankomstsenare
till Sverige inteoch han har visering eller uppehållstillstånd. Däremotom
uppställs ingen tidsgräns för avvisning formella skäl, dvs. utlänningennärav
saknar visering eller uppehållstillstånd krävs för få vistas i landetattsom
4 kap. 1 § första stycket 2.
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Sverigeiblivit kvarutlänningavlägsnandeutvisningBegreppet somavavser
svårig-vissbrottbegåtteller haruppehållstillstånd gåttsedan hans ut enavsom

intekanUtvisningsäkerhet.för riketsfarahetsgrad eller utgör numeraensom
vilkenenligtlagstiftning,tidigareskillnadtillasocialitet,grundske på motav

försörja sig,årligenunderlätellerotuktyrkesmässigt bedrevutlänning attsom
2 kap.stödåterkallas meduppehållstillståndkanutvisas. Däremotkunde ett av

Grundenärligtförsörjer sig på sätt.inteutlänningen§ första stycket 1 ett11 om
avvisning.viddensammaparagraf såledesenligt denna äråterkallelseför som

osedlig ellerbrottsligvidåterkallelse skefårförarbetena samtEnligt annars
ochkoppleriprostitution,hasardspel,yrkesmässigtverksamhet såsomförkastlig

dockfåråterkallelseSådanoch 134.96, 119 f197980:96smuggling prop. s.
medi två årbosatt härvaritutlänningeninnanfrågan väcktsske endast om

uppehållstillstånd.
i vilken månbestämmelseuttryckliginnehåller inte någonUtlänningslagen om

beviljandetalarskältillskalltillståndsprövningen motvidhänsyn avtas som
Uppehålls-delbetänkandethar iUtvisningsutredningenpågåendetillstånd. Den

bestämmelsesärskildföreslagit,1201993:SOUavvisning atttillstånd och en
uppehållstill-beaktasvandel skall närutlänningensinnebärskall införas attsom

asylrätt.grund änbeviljas påstånd annan
området förinomEG-rättengällerEES-länderimedborgare personersFör att

uppehålls-fåharmedborgare rättSådanaSverige.i attskall tillämpasrörlighet
säkerhet ellerordning,för allmänskyddangåendeinte undantagentillstånd, om

i detharMyndigheterna64221EEG.direktiv attföranleder någothälsa annat
får intePrövningenkriterierna.uppfyllerenskilda fallet pröva personenom

berördadenenbart på egetförhållandenekonomiskagrundas utan personenspå
uppehållstill-återkallandebestämmelserUtlärmingslagensuppförande. avom

ansågsärligtsig på sättförsörjerinteutlänningen ettavvisningstånd och om
följer10 18 Därav170 bil.199192:prop.EES-avtaletmedförenliga s.vara

kommakansig ellerprostituerar attyrkesmässigt antasutlänningaratt som
återkallatgrundutvisas påelleravvisasprostitution kanförsörja sig avgenom

EES-land.imedborgaredeuppehållstillstånd är ettäven om
EES-avtalet kan nämnasomfattasländerandramedjämförelseVid avsomen

bestämmelserna§10utlänningslagen sägs oavsettdanska att, omi dendetatt
talarskälsärskildaendastkan det närbeviljas,fåruppehållstillståndfalli vilka

förgrundföreliggeri övrigtdetuppehållstillstånd ut-meddelasdärför, om
utvisningförGrundutvisning.handlarkapitletireglernaenligtvisning omsom

inteutlänningstycket§ första25utlänningslagens attdanska somenligt denär
försörjer sigdelvishelt ellertvå årentid deDanmark längre än senasteibott

bedriverutlänningarbl.a. påtillämpasBestämmelsenolagligt sätt. sompå ett
offentliga platserpå uppmuntrapolisförordningenöverträder attbettleri, genom

ochbrottStorbritannien utgörhasardspel. Iprofessionelltbedriverellerotukttill
bedömningallsidigvidomständigheter vägsvandelbristandeövrig ensom
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ansökan uppehållstillståndnär Bristande vandel behöver inteprövas.en om
nödvändigtvis brottslig gärning. Prostitution och drogmissbruk kan tasvara en
in i bedömningen vad inte befrämjar det allmännas notbästa conduci-av som

the public good.tove

3.9 Smittskyddslagen 1988: 1472

Under de decennierna har flera förändringar i samhället påverkat desenaste
smittsamma sjukdomarnas förekomst och spridningsmönster. det gäller hiv-När
infektion och könssjukdomar syfilis har ökat resande, förändrade sexuel-ettsom

och narkotikamissbruk haftmönster betydelse. därförDet ansågs nödvän-stor
digt smittskyddslagstiftningen till den utveckling skett sedanatt anpassa som
1969, då den förra smittskyddslagen trädde i kraft. En särskild fråga hurvar

bäst kunde bekämpa spridningen hiv.man av
Den smittskyddslagen 1988:1472 trädde i kraft den 1 juli 1989. Dennya

igäller princip för alla smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Desom
smittsamma sjukdomarna indelas i samhällsfarliga sjukdomar och övriga smitt-

sjukdomar. Vissa dessa sjukdomar, vilka i bilaga till lagen,upptassamma av en
anmälningspliktiga. Hit hör bl.a. infektionär hiv. Någon generell särregle-av

ring för de veneriska sjukdomarna finns inte. Särskilda bestämmelser finns dock
det gäller infektion hiv.när av

Inom varje landstingskommun skall särskild myndighet, Smittskyddsläka-en
leda smittskyddet. Smittskyddsläkaren har förebyggande, samordnande ochren,

övervakande uppgifter myndighetsuppgifter. har bl.a. befogenhetHansamt rena
ingripa med tvingandede åtgärder enskilda behövs för hindraatt mot attsom

smittspridning.
En misstänker sig ha blivit hiv-smittad har skyldighet vända sigattperson som

till läkare utför hiv-test. Visar det sig smittad, utfärdar denärattsom personen
behandlande läkaren förhållningsregler. Dessa kan olika slag såsomvara av
anvisningar läkarkontakter, förfarande vid blodkontakt och samlag, beroendeom

den enskildapå levnadssätt. Regelmässigt föreskrivs också attpersonens perso-
i fråga inte får prostituera sig eller köpa tjänster prostituerade. Dennen av

behandlande läkaren skall utföra smittspårning och långt detså möjligt tillär se
förhållningsreglerna följs. skallHan också anmälan till Smittskydds-göraatt en

läkaren. Anmälningen innehåller inte uppgifter patientens identitet, skerutanom
i stället med kod för ålder, kön, eventuell riskgruppen m.m.

Följer patienten förhållningsreglerna kommer Smittskyddsläkaren fortsätt-
ningsvis endast underrättas för det fall aids-diagnos ställs, patienten dör elleratt
byte behandlande läkare sker. falll skall anmälan med fullgörasannatav
identitet till Smittskyddsläkaren, kallar patienten till samtal eftersom arbetetsom
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enskilde till frivillig medverkan. under-skall inriktas motivera den Enpå att
polis myndigheter.rättelse skickas samtidigt till och sociala

Smittskyddsläkaren ansökapatienten fortfarande föreskrifterna kanBryter mot
tvångsisolering. Tvångsisolering också komma i fråga ihos länsrätten kanom

anledningfall det inte kan påvisas, det finns grundad dende att anta, attmen
förhållningsregler och underlåtenheten innebärsmittade inte följer meddelade

smittspridning. Så tvångsisolering i frågauppenbar risk för kan kommat.ex.en
hiv-infekterad narkotikamissbrukande prostitueradbeträffande som uppe-en

prostitutionsområde.till i prostitutionssyfte i känt Ihåller sig någotsynes
Smittskyddsläkaren själv besluta tvångsisolering.brådskande fall kan Be-om

slutet i det fallet länsrätten.prövas senare av
frivilligt låta sig undersökas vid befarad smitta, kanOm underlåternågon att

har livsföring eller beteende itvångsundersökning också ske. Att någon etten
interiskfyllt från smittspridningssynpunktövrigt allmänt är är ensamtsettsom

tvångsundersökning. omständighetentillräcklig grund för Den någon äratten
prostitueradnarkotikamissbrukare, homosexuell eller kanintravenös man

för konstatera eventuell före-således inte grunda tvångstestarätt att attensam
hafttrovärdigt påstående för smitta, dennekomst hiv. Ett någon attav somav

möjlighet till tvångsundersökning.med uppgiven däremotsamlag en person, ger
for denstraffbestämmelse finns inte i smittskyddslagensärskildNågon som

brotts-Beträffande sådana förfaranden finns bestämmelser isprider smitta.
framkallat allmän fara för13 § brottsbalken kan denbalken. Enligt kap. 7 som

sjukdomöverföra eller sprida allvarligmänniskors liv eller hälsa attgenom
Överföring hiv-till fängelse i högstdömas för spridande smitta år.sex avav

3 ochbestämmelserna misshandelsbrott kap. 5smitt kan också aktualisera om
straffbud förutsätter emellertid Göta hovrätt6 §§ i brottsbalken. uppsåt.Dessa

försök till misshandel för han,dömde i juni 1994 för att trotsperson groven
kvinnahiv-positiv, haft oskyddade samlag medhan visste sig utanatt envara

tingsrätten, fannsmittad. Hovrätten, liksomtala för henne han attatt att varom
risken föreventuellt dvs. han hade insetthandlat med s.k. uppsåt,han hade att

ha haftöverföra smittan till sin sexualpartner och han skullehan skulleatt
haft bli smittad.han vetskap hon skullesamlag med henne även attom om

iDB 24194, dock ställningDomstolen fastställde domenHögsta utan att ta
förfaritinte visas, där gärningsmannenuppsåtsfrågan. fall där kanI uppsåt men

för framkallande fara förkan det bli aktuellt dömaoaktsamt, attgrovt annanav
sjukdom, 3 kap. 9 § respektive 3 kap.till kroppsskada ellereller vållandegrovt

brottsbalken.8 § andra stycket
brott,misstänkas för sexualbrott eller någotskäligen kanDen annatettsom

föröverföras till blivitinfektion hiv har kunnat denvilket utsattsomgenom av
fråga förfarandet vidtvångstestning for hiv.kan bli föremål för Ibrottet, om

rättegångsbalken kroppsbesiktning.reglerna isådant gällertest om
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från VerklighetenBilder4

film skildrats frillan,Kvinnan i könshandeln har i visor, böcker och på som
skildrat människa.horan, skökan eller glädjeflickan. Få har henne Vem ärsom

hon hennes bakgrund ut Vilka framtidsdrömmar har honoch hur ser
Ärintresserat sig för köper kvinnans tjänster. hanInte många har mannen som

beskriver, köper sin kärlek för därför förden Fröding den attsom som pengar
vanlig iväg förhonom finns inte få Eller hanärattannan en man, som smyger

samboförhållandetlitet spänning vid sidan äktenskapet ellerfå upplevaatt av
självfallet beskrivas olika beroende berätta-Verkligheten kan på påsätt, vem

kvinnor och i könshandelnren följande berättelserna någraDe män ärom
bilder verkligheten.av

prostitutions-berättelser hämtats från Mansprojektet, GöteborgsMännens har
förundersök-1994. Uppgifterna Annikas liv kommer från polisensgrupp, om

sina liv.ningsprotokoll. andra kvinnorna har själva berättatDe om

Annika

tid och18 hon träffade hade sällskapAnnikas år Lars. Denär enmamma var
månaderAnnika. Annika hade fötts försvann Lars. Trefick tillsammans När

Äktenskapet Annikagifte sig med upplöstes nären annan man.senare mamman
gifte ochihop med Sven. sigfyra Samma flyttade Deår. år senaremammanvar

isolerat.fick småningom Familjen kom leva ganskaså söner. atttre
hadel3-årsåldern berättade hon för sin SvenAnnika iNär attmammavar

hade börjat med redan honförgripit sexuellt och han detsig på henne näratt var
till henne hennes elleri femårsåldern. hade kommit påHan varannanrum var

Annika harville hans önskningar slog han henne.hon inte gå med påNärnatt.
barndom.fått mycket stryk hon under siningen hade såsagt, att nog somsenare

pubertetsfanta-Annika avfärdade det helaville inteMamman påtro utan som
socialassistent. socialtjäns-för Avsier. Annika berättade då övergreppenom en

stannade mycket kortAnnika först i fosterhem, där honplaceradesten ett en
kort tid.i familjehem. Också där stannade hon baratid, och därefter ett en
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Annika hade gått igenom låg- och mellanstadiet i skolan problem.störreutan
högstadiet börjadeI hon skolka från skolan och rymde också hemifrån vid flera

tillfällen. bilden fanns det spritI med och hasch i viss omfattning. Annikaäven
slutade skolan ha sjunde klass. Hon ville sedan leva självstän-gåttutan att ut ett
digt liv. Socialtjänsten hjälpte olikahenne på bland ordnasätt, annat attgenom
bostad henne. Annika sökte också Annika ochLars. Lars, krimi-upp som var
nellt belastad, hade därefter sporadiska kontakter.

Några Annika 17 anmälde hon till polisen,år år, hon hadenär attsenare, var
blivit för våldtäkt. väninnaHon och hade följt med pojkar hem ochtvåutsatt en
efter spritförtäring hade båda pojkarna våldtagit henne.

Samma träffadeår Annika Mikael. flyttade ihop i stad långt frånDe hemor-en
De bodde tillsammans i ganska lugna Därefter flyttade Annikaår.ten. tre

tillbaka. Hon började studera Komvux och fick 10 000 kr i studieme-påensam
del. Så hon fått slutade hon i skolan. kom i dåligt sällskap,Honsnart pengarna
begick brott och började missbruka narkotika, bl.a. heroin. Hyresbetalningarna
missköttes och hon blev vräkt från sin bostad. Genom socialtjänstens försorg
fick tidvis boddehon olika hotell; hon hos väninnor.pårum

Annika hade kortvariga förhållanden med olika och blev flera tillfäl-vidmän
misshandladlen svårt dem. Hon umgicks med missbrukare och kriminella.av

Ibland hjälpte narkotikalangare ihon deras hantering. Vissa tider skaffade hon
prostituera sig. betaladeIbland hon för narkotika medattpengar genom sex.

Annika välkänd bland de prostituerade stritan. Andra prostitueradepåvar
beskrev henne hjärtevarm människa, kunde hård och kall isom en som vara
affärer.

Liksom andra gatuprostituerade blev Annika ofta för misshandel och hotutsatt
sin verksamhet.i Bråk och handgemäng med andra prostituerade förekom

stulitockså, vid tillfälle därför hon kläder från kvinna. Iett att annanen en
Annika: Hon följtanmälan olaga hot berättade hade med hem förom mannen

utföra sexuella tjänster och han hade betalat 300honom kr. Han lyckadesatt
inte genomföra hondock samlaget. När kvällen befann sig köns-på påsenare

plötsligt framhandelsgatan kom och i henne med båda händer-tog tagmannen
till lägenhet.Han skrek hon stulit nycklarna hans När hon förnekadeattna.

framdetta han revolver, han i bröstet henne och ropadestötte påtog atten som
han skulle skjuta henne. blev fruktansvärt rädd och skräckslagen och kundeHon
knappt Polis farms i området kom till platsen och kundeprata. som mannen
gr1pas.

Annika dömdes flera för brott, bland för förberedelse till tillgånger rånannat
fängelse. 25 och avtjänade fängelsestraff träffadeårs När hon år honett ettvar

Nils, avtjänade straff anstalt. De blev förälskade och flyttadepåsom samma
Båda missbrukade misshandladeihop så de blev frigivna. narkotika. Nilssnart

Annika därförmycket och förhållandet mellan dem slut eftersvårt någratog
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månader. Annika fick sin tillflykt till bostadta under tid. Honmammans en
vågade inte anmäla misshandeln rädsla för repressalier.av

Kort tid därefter fick Annika halvtidsarbete Stadsmissionen,påett där hon
skulle hjälpa till med olika sysslor. Hon hade fått kontakt med Stadsmissionen

deras arbete med prostituerade innan,året då hon blivitgenom knivskuren av
kund. Till början skötte Annika sig bra på arbetet ochen hade ocksåen regel-

bunden kontakt med sin Efter någon månad började hon påmamma. nytt att
prostituera sig och missbruka narkotika. Kontaktenatt med blevmamman mer
sporadisk.

Annika flyttade ihop med Också han misshandlade henne svårt.en ny man.
Mannen fungerade hallick Annika. Han brukade hennessom ochta pengar
hade slagit henne vid flera tillfällen, ibland med tillhyggen. Trots detta, och

hon rädd förtrots att bröt Annika inte Hon vidvar mannen, upp. uppgav en
kontakt med socialtjänsten, hon kände sig mycket deprimeradatt och droger-att

inte längre hjälpte henne. Hon funderade på självmord.na Hon Jag harsa:
varit med allt; min styvfar har förgripit sig mig,på jag har blivit misshand-om
lad, jag har blivit våldtagen och jag har prostituerat mig. Hon ansåg hennesatt
liv inte längre fungerade och ville bli intagen behandlingshem.på

Ungefär vecka hittades Annika naken, mördad, på parkeringsplatsen senare en
i södra Sverige. Hon hade fyllt 26 Skadornaår. visade hon blivitnyss att strypt
och knivskuren. Någon gärningsman har inte kunnat gripas.

Laila

Laila blond,är ganska lång och välväxt 45-årig kvinna. Hon haren prostituerat
sig på i 25 tid.över års Hongatan använder inte droger, väljer sina kunder med

och har mycket liten kontakt med andra prostituerade.omsorg Hon berättar:
Jag iväxte vanligt hyreshus tillsammansett med mina föräldrar ochupp en

äldre halvsyster. Pappa lastbilschaufför och hemmafru. Jag hadevar mamma
inga särskilda lekkamrater och ingen bästis. Jag lekte aldrig med dockor eller
spelade Sällskapsspel och jag tyckte inte böcker. Min fick allsysterom upp-
märksamhet. Föräldrarna mig aldrig beröm jag gjortnär något bra ochgav
ingen tillrättavisning jag gjortnär något dumt. Jag helt enkelt flickavar en som
ingen därhemma brydde sig om.

När jag började skolan det spännande i början redan efter några årvar men
tappadejag intresset. Jag blev inte mobbad jag fick heller inte någon riktigmen
kompis. Mina föräldrar verkade helt likgiltiga för hur det gick för mig.vara
Efter hand hamnade jag något vidsätt sidan skolan.av

Som 11-12-åring började jag iumgås flickgäng sökte sig in tillett cent-som
kvällarna. Vi fick åka med i de fina bilarna, alltsårum om raggarbilar-stora

Jag kom tidigt tillhöra särskilt allaatt gäng. I avseendenna. ett blev jag gängets
tillhörighet. Jag säkert inte 12än år då jag hade sexuellt medumgängevar mer
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öl.sprit, vin ochjagdracki veckanMinst två gångerkillar iflera olika gänget.
minnet ibland.tappadeochofta fullblevJag

kundehemifrån ochstackhalvt Jagfem och år.efterslutade skolanJag ett
iboddemig. Jagfrågade efternågonsträckiflera dagarborta attutanvara

månadoch ibland någonveckorkundekillarna. Det gåhoshemmabilarna eller
föräldrarna.kontakt medhadejag någonutan att

placerad iblevoch jagbarnavårdsnämndeningrep ett ut-16jag årNär var
fasthetsaknadeshygglig detPersonalen därför flickor.redningshem menvar

därifrånjag stackibland ochdjävullevdeVi flickorregler.klaraoch men
återförd.blev

Någravind för våg.omkringoch drevliv blandmittfortsatteJag taggarna
detFörmodligengravid.Så blev jagjag inte.hadeframtidenplaner för envar

honomlämnade jagfötts,pojkebarnetfadern. Närkille i gänget envarsom --
pojken.förhar gåttinte hur detmig. Jagomgående ifrån vet

ifamiljhosplacerades jagutredningshemmetskrivits frånjagNär enenut
och arbetebostadtillfick hjälpoch jagsnäll ettFamiljenstad.mindre egenvar
riktigt arbete.detfabrik. Arbeteti ettmonotontmontör stor varmenvarensom

kompisigen.storstaden Entillstark längtanjagfickmånad därEfter någon en
ochHanhette Tomas.killelift medVi ficklifta dit.jag beslötoch att somen

brötdag. Jagihopflyttademed vislutadeoch detfin kontaktjag fick att samma
ifrån allting.stackbaramig. Jagbostad sägaochfrån arbete attutan uppupp

sökteochinget arbetehadeJagliv tillsammans.brajag hadeochTomas ett
börjadevidåekonomiskt. Detknapertfick vi dettidEfterheller inget. varen

inte.mig Jagprostituera påskullejag vetgatan. oss somvem avattprata om
mig tillkörde Tomasprostitueradkvällförstaidén. Minförst korn som
kvällenden förstaklaratSedan jagmig i närheten.väntadestritan och av

och påtill väntamigkörafortsatte attfarten. Tomasallt bara stangick attav
tjänat.jagdehonomochgick jagvarje kundbilen. Mellanmig i pengargav

omkostnader.i vanligaförsvann på något sättochhushållgick till vårtPengarna
lämnadeBåda barnenpojke.ochflickamed Tomas,barnfick tvåJag enen

sedanmed demhelst kontakthaftinte någonharifrån mig. Jagjag somgenast
liv.sinade leverointresserad hurheltoch är av

bilolycka. Enifödelse dog Tomassista barnetsefter detEtt år avenpar
dödMed Tomasmigför påberättade det togochkomkompisar gatan.Tomas

slut.för någonjag haftkänslorockså de man
fjärdejag mittfödde25jag årgatuprostituerad. NärfortsatteJag varsom
barnetkontakt med dethar ingenmig.ifrån Jaglämnadeocksåjagbarn, som

arbetatjag alltidharbarnafodslar,ochgraviditeterföravbrottMedheller. som
jag arbetat påharjag kan. Mest ett tagendadet gatanprostituerad. Det är men

kundernaflestaprostituerad. Demedtillsammansateljéiockså annanenen
stritan.långt fråninteolika platserbil,i kundensbetjänar jag
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Jag ställer inte på perversiteter och kräver kunderna skall ha kondom.attupp
Jag heller aldrig utlänningar. Jag rädd förtar är utlärmingar. De behandlar oss
på helt sätt svenskarän Jag hållerett gör. denannat gäller för detaxa som
gatuprostituerade. flestaDe torskarna giftaär Vissamän. vill sittprata om
privatliv, fårdå de betala Deras privatliv mig interör och jag harextra. inget

helst utbyte den sexuella med dem. Jag tänker vardagligapåsom av samvaron
ting under tiden och spelar med så kunden skall få utlösning såatt snart som
möjligt. Jag vill bara ha Jag alltidgör bedömningpengarna. en noggrann av
kunden innan jag bestämmer mig. Konstigt har jag aldrig råkat riktigt illanog

Jag har haftut. tur.nog
Helst skulle jag vilja sluta med prostitutionen. Problemet jag inteär kom-att

in skolor,på kurser eller arbetsplatser. Jag har inga och jag kan intemer papper
redogöra för vad jag gjort under årens lopp. Jag ängslas för framtiden. Det är

Ändåför för mig ändra mitt liv. jagsent är rädd föratt fastna inu att pro-
stitutionen. Jag kan inte tänka mig kvargå här till 50-60-årsåldern. För migatt

detär och svårt Dettungt stå här.att Alla tittargatan.numera tar emot att
mig.på De vad jag och vad jaggör för.går Jag alltmervet går sällan iut

dagsljus.

Marie

Marie 40 år.är Hon avtjänat för närvarande fängelsestraff för narkotika-ett
brott. Detta Mariesär berättelse sitt liv.om

Jag kommer inte ihåg så mycket min barndom. harJag aldrig träffat minav
riktiga När hade fått mig träffade hon blevpappa. mamma en man, som pappa
till mina två När han hade fått sina barn, blev hansystrar. omvändegna som en
hand och bar sig väldigt illa mig. Vi flickor växte medmot Detupp mamma.

ganska lugnt fattigt. Mamma försörjde på trappstädning ochvar nog men oss
unnade sig själv ingenting.

Jag och kuvad flicka. Av fick jag aldrigtyst stryk honvar en mamma men var
ofta ironisk. skolanI blev jag mobbad för jag gick i gamla avlagda kläder.att
Jag kom in i jaggäng när 14 år och börjadeett använda narkotika. Sedanvar
blev det brott. Så småningom hamnade jag i fängelse för narkotikabrott och
sedan har det rullat på med många fängelsestraff för narkotikabrott.

När jag 18 år träffade jag jag fick barn med. fickJagvar en man som senare
otroligt mycket stryk honom under de år vi levde tillsammans. En gångav sex
tvingade han mig i hörnstå helt dygn migatt röra medan hanett ett utan att
skar sönder mina kläder med kniv. Rörde jag mig kastadeså han knivenen mot
mig. Jag vågade inte lämna honom eftersom jag inte visste vad han kunde sigta
för då. Jag hade heller ingenstans Jag ingenvägen. och hade inteatt ta var
någon identitet. Min räddning blev längre fängelsestraff. På det sättetettegen
kom jag ifrån honom.
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fick jagföddvälmin dotterjag inte. NärknarkadegraviditetenUnder var
Minbarn.klarainte18 och togåråterfall. Jag ettatt mammaavvuxenvar

barnet.hand om
heroinist påhade träffatanvända heroin. Jagjagbörjade24jag årNär envar

mig började jag gå påochbåde honomförsörjabehandlingshem. För attett
Även honomjag ändåhadeknarket såhadevi bara attgemensamtgatan. om

tjänajagsådana doser,itill slut atttill. Vihem tvungenkomma att varuppevar
kr dygnet.ungefär 500in 4 om

miss-blivitharMalmskillnadsgatan. Jagmycket där påförhar råkatJag ut
brukadeDärförparkeringsgaragen.mitt liv isprungit förharhandlad och jag

ocksådel harkunder,olikahaftmig. har mångakniv Jagalltid ha påjag en
inkomstkällaminkundernamig. Eftersomföroch ställtvarit bussiga varupp

haftfull torskväl hänt någondet harJa,någon.jag aldrig rånathar enom
då.denklartdeti fickanplånbok är taratt man-

Efterbehandlingshem.in migprostitutionsgruppenhjälptesmåningomSå
för migborde kunnajagtyckteochjag allt bättreblev taatt ansvarett tag man

därifrån, direktstackmed det trycket ochorkade intedotter. Jagoch minsjälv
påkundfick jagMalmskillnadsgatan. Nästan strypgrepptogtill genast somen

migsig påförsöktekniv. hani Närficklivrädd ochblevmig. Jag tag geen
blev svårtilla ochträffademed kniven. Huggetjag honomigen högg mannen

räddades. Dåheroinöverdosmig medlivetförsökteskadad. Jag ta menenav
mig själv. Jagstraffamittanorexia. Det sättoch fickslutade jag attätaatt var

sjukhus.Karsuddenshamnadeoch påmisshandeldömdes för grov
fick jagsedanfolkhögskola ochfick jag påKarsuddentidenUnder på

blevfyra ochi årarbetsplatsenstannade denfrigång. Jagmycketarbete och
medjagbörjadeutanför sjukhusetjagskyddsombud. När snarttillvald var

besöktejagurinprovernafejkade närocharbetetskötteknark igen. Jag
igånghand. Jagvända påfrijag blevdagKarsudden. Den att varenvar som

knarket.direkt med
nuvarandeminträffade jagfängelsestraffavtjänadejagNär man.ettsenare

mig ochbackatheroin. harinte HananvänderspritproblemharHan uppmen
gjortinte haskulle hantvångsomhändertagen. Detjag blevtillgång attsetten

han stårundermig.älskat Detmig och ärsig attinte hade brytt etthan omom
fungeradet skallsexliv.gäller Fördetingenting när attkännermed mig. Jagut

droger.jag hamåste
attjag gjort demmänniskor. Trotsunderbaradotteroch min ärMin mamma

egentligen allradrogfri. mårjag Jagmig.för Nu äralltiddeilla ställerså upp
tillfå kommastrafftid slut,min ärhoppMitt närjag sitter inne. ärbäst att,när

liv.reda vårakantillsammansoch jagminbehandlingshem där utett man
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Anita

berättar.45 år,Anita, ärsom
i mindre stad. Mamma ensamståen-hade ganska normalJag uppväxt en varen

mig tillmig. revolterade ochförhoppningar Jagde. Hon hade stora gav avom
kontakt med asocialaJag kom iStockholm, där jag började jobba på restaurang.

migjag 17 förlovade jagderas leva. När åroch lockades sättgäng att varav
klanderfritt tills jag 20jag mig ända år.dynamitard. Själv sköttemed varen

tiden jagvarje dag. tjatade helatvingade mig ringa hem HonMamma attatt om
Vi ihopfint, med komskaffa mig utbildning och bli någotskulle något status.

ordentligt.oss
liv hade gjorttyckte jag jag hela mittjag blev myndigNär att mammasom

ochville skaffa mig lägenhetfick det Jagvelat och kände att envara nog.nu
ringde poserings-mig och påköpa Jagdet enda sättet runtatt sattevar en.

intemotbjudande direkt och detinte det verkadetyckteJag att varannonser.
imärkte detposeringsateljéförbjudet. börjadeJag på snart att varmenen

känslornaknäppafanns. inte svårtprostitutionen Det så att avvarsom pengarna
vacker dag glömmermotbjudande jag tänkte också,någotnär att envar men

jagigen. Efter börjadedet helakanske hur knäpper på ett tag raggaman man
själv.kunde jag välja kundernakunder i bil i stället. Dåegen

blivitoch jag har justfick jag i Pojkenjag barn höll år.När är stor nuupp sex
hade tänktprostitution och knark jaginte tänkt sluta medfarmor. hadeJag men

i livetmitt skulle få lika braungeför för barnhålla 15 år, startatt somupp
min pojkemig för barnmisshandel ochmin anmäldeandra. Men när mamma

brutit ihop.jagbörjade jag knarka igen. Annars hadeblev omhändertagen, nog
medicin.Knarket slagsettvar

finnsbörjade med narkotika. Detmig långt innan jaghade prostitueratJag
tycker båda. Jagoch prostitutionen. Jagmellan narkotikaninget samband om

tänkereftersom jag inteandra prostitueradehaft kontakt medhar aldrig någon
använderprostituera sig. Jagtycker illade flesta demDegör. attomavsom

klivakonstig får hanväljer mina kunder. Verkar någonmin bil och uregen
ochtycker roligt åkafast kundkrets jag detbilen. har delvis ärJag att uten men

på nätterna.ragga
harjag har Jagbehandlingerbjuden många gånger vägrat.har blivitJag men

här jagknarka. Det såmitt liv eller slutaifrån jag inte tänker ändra ärsagt att
tilllängrekan inte komma änoch ingenting åt. Manvill leva det göraär att ner

förlora.jag har ingentingbotten, attmer
migjagHela livet harhade för drömmar.minns inte vad jagJag motsattegna
jagaldrig jag kändeskulle bli.vad jag Jagdrömmar att atttrormammas om
ochsärskilt. jag bottenbli Nu står påjag måste någotdög jag attutansom var

och gnor.sig. knarkarkunde tänka Jagallra mindet värstagör som mamma
sluta.det och har ingen tanke pånöjd medJag är att
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Valdemar

Valdemar 50-årig lantbrukare.är Han är ensamstående och har inga barn.en
Han lantbruk tillsammansväxte på med fyra syskon, vilka hanettupp av var
den Föräldrarna kom inte så bra och det mycket stridigheteröverensyngsta. var
mellan dem. Valdemars förhållande till sin far konfliktfyllt han komvar men
bra med sinöverens Han har tråkiga minnen från sin barndom, då oftahanmor.

rädd. I puberteten hade han komplex och han lyckades därför inte braså närvar
det gällde kontakter flickor.med

Sin sexuella debut hade Valdemar i ZO-årsåldern med prostituerad i Tysk-en
land. Sedan dess har han kontinuerligt köpt sexuella tjänster. Han har dock
aldrig köpt samlag kvinnorna eftersom han tycker samlag hör äktenskapetattav
till. Kontakterna får han tidningar och besöka sexklub-mest attgenom genom
bar. Nu för tiden köper han sexuella tjänster ungefär gånger året. Hantre om
tycker det dyrtär det den enda möjligheten lösa proble-att attmen ser som
met.

Valdemar har inte träffat ellerännu varit tillsammans sexuellt med någon
kvinna utanför prostitutionen. Han han inte lyckats braså på grundattmenar

sina komplex näroch blir äldre så upp. Om han skulle träffaav man ger man
kvinna allvarpå skulle han automatiskt sluta köpa sexuella tjänster.atten nog

Samtidigt tycker han det finns något spännande och äventyrligt i åka tillatt att
och besöka någon halvskum porrklubb.stan

Sigvard

Sigvard 58 år. Han gift och harär barn.är Han har företagtre ett egetvuxna
för tillverkning, försäljning och export.

Sigvards far hade också företag och hans yrkesverksam innaneget mor var
hon gifte sig. Fadern dog Sigvard, dennär syskon,yngste tresom var av var
i de Sigvard hadetonåren. med mycket och frihetuppväxt utrymmeyngre en

alla plan,på Föräldrarna solidariskaäven med barnen ochmen ansvar. var
satsade mycket utbildning.på deras förhållandeHans till föräldrarna gottvar
och det farms gemytlighet i hemmet. I kamratgängen han alltiden var en av
de ledande gälldeDetsamma i det militära.ävenpersonerna. senare

Sigvards intressen under barndomen och ungdomstiden konststora sport,var
och litteratur. Redan från tidiga puberteten han också mycket nyfiken alltpåvar

rörde Dåtida sextidningar användes flitigt i karnratkretsen. Sinsom sex. sam-
lagsdebut hade han vid 15 års ålder med flicka.något äldreen

Samlivet med hustrun har Sigvardenligt fungerat bra ända tills för tio sedanår
då hon genomgick operation minskade hennes sexuella lust. Sigvard haren som
alltid haft lätt få kontakt med kvinnor. Under har han haftåren kontakt medatt

hundratal kvinnor han träffat emellanåt. harHan också köpt sexuellaett som
tjänster ungefär 400 olika kvinnor, första gången 15-åring. Köpen harav som
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allt:har velat pådelar världen. Han prövaaffärsresor i olikaoftast skett vid av
förblir bäst.tjejer ochthailändskamed ärhaft periodJag har mennegresseren

oralsex.fixerade vidAmerika de heltoch ikonstlad ärdetI Japan är sexmer
drivkraft liv: Detviktig i hansvaritoch harSigvard ärsäger att enorgasmen

fritidstänkande. Attmitt uppnå ärmycket delsexuella upptar stor orgasmaven
människan.livsmål förharjag inget ärviktigt göra...när ettattannat orgasm
tjänster. Hanrelation och köptai vanligskillnadSigvard ingen på ensexser

detkvinnor och tyckerhederligt yrkesverksammaprostitueradedeuppfattar som
hans privatliv.iblandar sig något rörfel samhälletär somom

Fredrik

i sittmycketstorstad ochbor itjänsteman. HanFredrik 32-årigär reserenen
inga barn.och harensamståendearbete. Han är

företagare ochenda barnet. HansFredrik växte mam-var egenpappasomupp
sins-förhållandejämliktFöräldrarna hadehemtjänsten.arbetade inom ettman

smartare. Bådariktig karlakarlemellan. Pappan mamman varmenvar en
kärlek ochmycketfarmskärleksfulla honom. Detocksåauktoritära motmenvar

betraktadessexualitetensexualitet ochi Synen på öppenömhet hemmet. var
i livet.den gåvanstörstasom

trettioårskvinna isexuella debut medFredrik sin13-åring gjordeSom en
otrevligt.djävligtdethändelseninte mycketförstodåldern. Han men varav

kontakter hardessasexuella kontakter. MångaförFredrik har lätt att av
sig,bakomlängre relationerharkänslomässigt. Han tvåhonominte engagerat

blivit kortaredet baraträffat i övrigt harkvinnor hancirka 100med demen
myckethan tyckermed kvinnasällskapnärvarande har hanFörmöten. somen

om.
restaurangbesök.skedde eftersexuella tjänsterenda köpförsta ochHan ettav
vill fick honomprecistotala kvinnanfantasier den görHans som mansomom

besviken och hadedåligt,mådde hankönshandelsgatan. Efteråtbesökaatt var
ångest.

Urban

kvar i föräldrahemmet.fortfarandeoch borenda barnet26 år. HanUrban ärär
förvärvsarbetarföräldrarnaarbete. Bådaoch har brahögskoleutbildadHan är ett

ekonomi.familjen godoch har
relation.torftiginåtvända och haruppfostrade. De ärFöräldrarna strängtär en

streck somochkänslomässigt rakuppleverUrban ett ensompappan som
och neurotisk.självupptagenpåfrestande,huset medanmöbel i ärmamman

ellervarken tillkänslomässig bindningaldrig haftUrban har någon mamman
känslorförsaknar platshemmamaterielltharHan utrymmestort menpappan.
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och kroppskontakt. Han känner sig misslyckad människa och tillbakasom ser
på sin barndom och med besvikelseuppväxt och bitterhet.

Urban har aldrig saknat kamrater han tycker det jobbigt till förbannel-ärmen
se umgås. Han omgivningen lyckadatt själv haranses av som en person men
han negativ uppfattning sig Han duger inte till få kontakten attom som man.
med kvinnor. Han belastadär sexualsyn inskränktär och prägladav en som av
rädsla. Han har förmåga attrahera och bli attraherad han har inteatt lärtmen
sig hur vidare.gårman

Urban debuterade sexuellt med prostituerad kvinna hannär 17 år. Där-en var
efter har han kontinuerligt haft kontakt med 30-tal olika prostituerade kvin-ett

Han har aldrig haft kärleksförhållande med vanlig flicka. Ett sådantettnor. en
förhållande finns dock hela tiden i hans drömmar. Han blir alltid känslomässigt

Ävenberörd den kvinna han kontakt med. med de prostituerade kvinnor-tarav
söker han ömsesidig relation. Prostitutionen substitutär kan ändåna en ett men

kärmas bra för stunden.
Urban vill finna möjligheter bryta prostitutionsberoendet. Han tyckeratt att

köp sexuella tjänster leder till älvförakt och förstärker hans depression. Hanav
kärmer sig både utnyttjad och den utnyttjar. Han går i terapi försom attsom nu
lösa sitt eller kaotiska känsloliv.tommaupp
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5 heterosexuellaDen
könshandelns omfattning
och former

5. 1 Inledning
Med utgångspunkt från social synlighet och omfattning liknade 1977 årsstatus,
prostitutionsutredning prostitutionen vid pyramid, där gatuprostitutionenen
utgjorde pyramidens bas och call-girl-prostitutionen SOUdess 1981:71spets

ft.61 Denna beskrivning kan fortfarande giltig.sägass. vara
I prostitutionspyramidens bas finns den synliga gatuprostitutionen med de

flesta missbrukarna och de svåraste, förhållandena. Därefter finnsmest utsatta
formerolika inomhusprostitution, mindre synlig ochär störreav som ger

möjligheter till skydd och anonymitet. Ipyramidens finns vad iblandtopp man
kallat lyxprostitutionen, call-girlsdvs. och eskortservice. På de högsta nivåerna

där också har prostitutionenkunderna högre social mycket svårärstatus att- -
upptäcka. inte heller säkert kallar forDet prostitutionär att parterna samvaron

båda införstådda med relationen handlar förärtrots att att om sex pengar.
Om de mindre synliga eller de osynliga formerna könshandel kunska-ärav- -

begränsade. könshandel har prostitutionsgruppenDenna i Göteborgperna av
tilluppskattats två tredjedelar den totala prostitutionen. iHur denstorav

verkligheten eller hur den till struktur innehåll,och har utredningenär utser
den tid med de former undersökningarmed och till buds, inte haftståttav som

möjligheter klarlägga.närmareatt
Utredningen har sökt kartlägga könshandelns nuvarande former och omfatt-

ning tillenkäter landets samtliga polismyndigheter och socialdistriktgenom
uppgifter från prostitutionsgrupperna i Stockholm, Göteborg,samt genom

Malmö och Norrköping. konstatera och i fall vilketFör så på ochsättatt om,
i vilken omfattning, könshandel bedrivs i organiserade former och vilken an-
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brottslighet, pornografi ochfinnas till organiseradknytning kan annansom
undersökning verksamheter medföretagitsexindustri, har utredningen en av

till storstädernaUndersökningen har koncentreratsanknytning till sexhandel.
sexbutikerVissa mindre där ochStockholm, Göteborg och Malmö. orter,

i sextidningar, har också undersökts.sexklubbar förekommer enligt annonser
telefonundersökning, omfattandeutredningen genomfört mindreVidare har en

könshandeln. Nedan-eller säljare imed erfarenhet köpare87 sompersoner
de nämnda undersökningarna.grundar sig i huvudsak påstående redogörelse

framför alltkunskap den synliga könshandelnAllmänt kan godsågas att om -
socialförvaltningen inrättat särskil-därgatuprostitutionen finns depå orterom -

där polisen särskildaför könshandel, liksomda arbete avsattmotgrupper
i allmänhet inom bådeövriga i landet finnsför detta ändamål. På orterresurser

prostitutionhuruvidamycket begränsad kunskappolis och socialtjänst om
former.fall omfattning ochförekommer och i så dess

sig ha kännedomi 30 i landet harSocialförvaltningen kommuner uppgett om
social-kommunerna finns enligtprostitution Iform åttanågon orten. avav

polismyn-kvinnlig prostitution. 19 kännerdistrikten såväl manlig På ortersom
känner såvälprostitution och i elva kommunerdigheten till det förekommeratt

prostitution förekommer inom kommunen. Sam-polis tillsocialtjänst attsom
polisen till prostitution före-socialförvaltningen ochkänner alltså attmantaget

förutom gatuprostitution,i landet. könshandel,38 Denkommer på orter som
i allmänhet i lägenheter, påsocialtjänst har kärmedompolis och äger rumom

syateljé eller ikroppsvårdsinstitut och inågon gångoch även en enmassage-
kvinnorporslin eller kläder. del deförsäljning Envanlig butik för t.ex. avav

andra och kom-i storstäderna bosatta påsäljer sexuella tjänster är ortersom
restaurangprostitution stad med lägen-ibinerar gatuprostitution eller störreen

socialtjänst har ocksåPolis och på mångahetsprostitution hemorten.på orter
missbrukarkretsar. Könsköpet kan dåförekommer där ikönshandeluppgett att

sexuella tjänster byts narkotika.byteshandel, därha formen motav
förekommitprostitution har därSocialförvaltningen 12 harpå uppgett attorter

olika. vissaprostitutionen har upphört kan ISkälen tillupphört. att varamen
arbetsprojekt,i samband med särskildafall prostitution ha förekommitkan att

befunnit siganställda tillfälligtutförts med påkraftverksbygge,t.ex. ett som
fall kan skäletvarit färdigt. I andraflyttat byggetoch när attorten varasom

sexuella tjänster i sin bostadkvinna säljersocialtjänsten uppmärksammat att en
ingripa eller hennesInför skall hennesärskild lokal. hoteteller i motatt manen

prostitution, bostadsort ellermed bytavalt upphörabarn har kvinnan attattatt
har ibland vidtagit åtgärder tillSocialtjänstensig utanför kommunen.prostituera

därigenom fått upphöramissbruksproblem och demför medhjälp kvinnor att
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anledningen till köns-sig. flera fall socialtjänsten inteprostituera I attatt vet
handeln upphört.

heterosexuella medvanligaste formen prostitution deni särklassDen ärav
prostitution kvinnorExempel därkvinnor säljare och köpare. påmänsom som

säljare,emellertid också lämnats. Av elvaoch säljare harköpare mänär som
deutredningen, femtelefon tagit kontakt med män, attsom uppgavvarper

sålde både till kvinnor ochsålde sexuella tjänster till kvinnor. En dem män.av
relation prostitutionverksamheten slagsbeskrev änMännen ett sommera som

förhållandet.sexuellt utbyte Enframhöll, de själva hade visstoch att avav
förhandhan betjänade enligtsig ha 6-7 fasta kunder påmännen ensomuppgav

massageinstitut såldeinnehavare där hanbestämd prislista. En ettannan var av
uppgifter kontaktadesi alla åldrar. Enligt hansoch samlag till kvinnororalsex

sexmassage.ville ha4-5 kvinnor daghan somav per
möjligtinte varit uppskatta. Motdenna könsmarknad har detHur är attstor

könshandel därväxandei Finland och Norgebakgrund noteratatt enav man
tendens finns också i Sverige.det dennasäljer sig till kvinnor, kanmän antas att

säljarekönshandeln där såväl köparehar är män.Viss omfattning även som
förekomsti kap.homosexuella könshandeln redogörs NågondenFör av

beläggas.säljare kvinnor har inte kunnatkönshandel där både köpare och är
redo-prostitution eller könshandel i dennamedinteDär annat anges, avses

säljare.köpare och kvinnorheterosexuell prostitution, där ärgörelse män är

i könshandelnKontaktvägarna5.2

prostitutions-Oftast benämns ocksåinom prostitutionen många.Kontaktsätten är
säljare får kontakt. I gatuprostitutionvilket köpare ochformen efter det sätt,

vanligtvis platssexuella tjänsten utförs pådenkontakten på gatantas annanmen
hotellprostitu-hotell. Medeller husvagn elleri bil, i lägenhet ettt.ex. en en

säljarekontakt mellan köpare ochefterden prostitution ägertion som rumavses
hotellet eller påsig den sexuella påhotell, ägerpå annansamvaron rumvare
sexklubbsprostitution.och förgäller för restaurangprostitutionjilats. Detsamma

utsträckningprostitutionsformer i alltKontakterna i andra störretas genom
Bakomsärskilda sextidningar.eller iannonsering, antingen i dagspressen

sig ofta massageinsti-solarier döljerfotvård ellert.ex. massage,annonser om
prostitutionsform kanKännetecknande för denna sägastutprostitutiozz. attvara

självamedan den ivanlig kroppsvårdskenverksamheten utåt attav avseger
säljlokalen. Ocksåolika sexuella tjänster i näri försäljningverket består arenav

oftafårkunderna, hemprostitution,föranvänder sitt hem parternaatt ta emot
varand-fått kontakt medkan också havarandra Dekontakt med annons.genom

sig tillprostitutionsformer, vilket utvecklatgatuprostitutionen eller i andraira
för sexuellbetalar inte baradär köpareneskortprostitution,fastare kontakt. Ien
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också för sällskap, vid middag eller underannatutan t.ex.samvaro en resa,en
kontakterna här inte annonsering sker utomlands. Isåöppentas genom som

stället kan dolt kontaktnät finns för denna form prostitution.någotantas att av
fallet det prostitutionDetsamma gäller call-girl-prostitution, dvs.är när när

kommer till efter förmedling telefon viastånd eller kontaktperson.per en
Kontaktpersonen kan bartender, taxichaufför ellert.ex.vara en en en annan
prostituerad kvinna.

Utredningen har telefonsamtal haft kontakt med 78 män,sammantagetgenom
köpt sexuella tjänster kvinnor. de 62 sin bostads-Av män,som av som uppgav
bodde drygt hälften i övriga bodde olikanågon storstäderna. De påort, av

eller mindre i landet. hälften hade fått kontaktMerstörre än männenorter av
med prostituerade i fjärdedelEndast männengenom annonser pressen. en av

kontaktplats. i tjänsten oftastMängatan reste restaurang-angav somsom angav
eller hotell och Finlandsbåtar kontaktställe. knapp tiondelnågon gång Ener som

hade fått kontakt med prostituerade porrvideoklubb ellermännenav genom en
sex-shop. videoklubbar kan den besökande titta hyrd film iPå på båsetten en

och kan bli tillfrågad sexköp kvinna i lokalen. sex-shopar har detnågon Iom av
funnits uppgift kontaktväg anslagstavla i butiken.på Vänner och bekantaom en
eller affärskontakter svarade för sjättedel fåtalkontakterna. Ett männenen av av

träffa kvinnahade fått prostituerad efter telefonsamtal till Linjen ellerHetaen
till 071-nummer. Många hade sökt kontakt med prostituerademännen påett av
flera olika sätt.

teknik också möjligheter till kontaktvägar mellan köpare ochNy öppnar nya
sälj könsmarknaden. Kontakt via datanätet förekommer, liksom marknads-are

Videofilmer seföring sextjänster vidare avsnitt 5.8.av genom

5.2.1 Annonserna

En del könsköparna får kontakt med prostitueradestor av genom annonser.
Vanligast särskilda sexkontakttidningar.i lika vanligt detNästanär ärannonser

Ävenfår kontakt i dags- och kvällspress. iatt man genom annonser annonser
herrtidningar kontaktvägar.Gula tidningen och vanligaär

sexkontakttidningar.Idag finns mycket utbud Kontaktannonsernaett stort av
till delen utformade sådant kontakt inte kan direktstörsta på sättär ett att tas

annonssvarskod. vill besvara kontaktannonsenEnutan genom en person som
kodnummer, finns i vissaskicka in svarsbrev med Imåste ett ett som annonsen.

tidningar finns dock inslag med telefonnummer direkt tillett av annonser
massageinstitut liknandeprostituerade eller adresser till eller verksamheter.

Tidningarna antingen renodlade kontakttidningarkan med enbart kontakt-vara
och bilder könsorgan eller samlag, eller inne-påannonsörernasannonser egna

förutom också professionella bilder nakna kvinnorhålla, kontaktannonser, av
och Exempel sådana tidningar Erotica, Rikskontakten,samlag. på Nyaär
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herrtidningar,Vidare finnsKontakt.Rapport-BlixtAktuelltochKontakt Express
textmaterial såochsamlagsskildringarkvinnor,bilderinnehåller avavsom

kankontaktannonserbilaga medharLektyrkaraktär, ochkallad somensom
tidningarExempel sådana ärpåannonssvarskod.användningmedbesvaras av

Privat.och DaxCensurTjej-Special,
förekommainte fårEftersom detgratis.kontakttidningarnai ärAnnonseringen

kanprostitution,frågadetklart talar ärformuleringar annonser-att omomsom
in-ovanligmed litetkontaktannonservanligaoinvigdeför den utse somna

kontaktvill haSensuell kvinnaärsådanexempel påriktning. Ett armonstexten
Är sexigaminaSäljerutbildad ävenoch massör.modelldansös,gentleman.med

underkläder
. tillanställd och1994 ägarenidömdestingsrätt treGöteborgsVid avenmars

fördömdesutgivarenansvarigekoppleri. Denforsexkontakttidningardessa
koppleri.medhjälp till

itjänsterÄven sexuellaerbjudandenoftadöljerkvällspressochdags- om
ManexempelBekantskap. Ett ärellerPersonligtrubrikenunderannonserna

prostitutionkodord förAndrastunder.skönaförekonomi sökesordnadmed
allt. Platsannonser,intresseradgivande ellerherre,generösär avt.ex.

prostitution.annonseringibland föranvänds ocksåarbete,sökerkvinnordär om
överhopadebliriblandkvinnorarbetssökandeseriösamedförthar avDetta att

allrakontakter. Den störstasexuellavill hatelefonsamtal från män an-som
blanddockfinnsprostitution i dagspressenförnonsmarknaden annonserna

Fotvård.Hälsovård ochunder

Gatuprostitution5.3

MalmöGöteborg,Stockholm,huvudsakligen iförekommerKönshandel på gatan
förekommerstäder,medelstorafrämst gatu-andraNorrköping. Påoch orter,

tillfälligt.och endastomfattningliteni mycketprostitution endast
icentrala delar, gärnastädernasimestadelsförekommerGatuprostitution

industritomter,undanskymdatillmed närhetbostäder ochfåmedkontorskvarter
sexuelladenliknande, därellerparkerkyrkogårdar,parkeringsplatser, samva-

bil.kundensoftast iske,kanron
områden,avgränsade ärväloftast påskergatuprostitutionen öppet,Eftersom

köns-och säljare påantalet köpareuppskatta gatansförhållandevis lättdet att
tid.utvecklingen överdärmed följaochmarknad

Stock-iårkvinnorgatuprostituerade400-500fanns1980-taletbörjanI perav
huvudsakligasinhadedvs. devaneprostituerade,150-200dessaholm. Av cavar

tillfällighetsprostituerade,övrigaprostitution. Deförsörjning somvarav
förlandetövriga delarStockholm från atttillsigsommartid söktesärskilt av

tillförslaganalys,beskrivningProstitution,m.fl.,där Borgsigprostituera
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åtgärder, Liber 1981. Antalet kvinnor i gatuprostitutionen har sedan dess
Årminskat 1991avsevärt. observerades 192 kvinnor i Stockholms gatuprostitu-

tion. Under år har långsam ökning antalet prostituerade kvinnorsenare en av
Årpå kunnat märkas. 1993 observerades 202gatan kvinnor. Antalet kvinnor

aktivaär kväll har också ökat, från i genomsnitt 22 kvinnor år 1991 tillsom per
34 kvinnor 1993.år

GöteborgI har liknande utvecklig kunnat Under perioden 1982-noteras.en
1985 observerades mellan 400 och 500 kvinnor årligen i gatuprostitutionen.
Många dessa prostituerade sig tillfälligt. Under perioden 1986-89 minskadeav

Årgatuprostitutionen kraftigt. 1989 observerades endast 182 kvinnor. Därefter
har antalet gatuprostituerade kvinnor ökat for 1993år till 293,uppgåatt varav
mellan 30 35och kvinnor aktiva kväll.är per

Prostitutionsgruppen i Malmö kunde 1983år iaktta 220 kvinnor i gatuprostitu-
tionen. Under åren fram till 1992 minskade antalet för varje år. Därefter bröts
den nedåtgående trenden och antalet iakttagna gatuprostituerade kvinnor ökade
från 117 1992år till 138 år 1993. Utöver de 138 kvinnorna har ytterligare ett
mindre antal tillfallighetsprostituerade kunnat iakttas i könshandeln på gatan.
Antalet aktiva kvinnor kväll kan beräknas till mellan 15 och 20.per

I Norrköping identifierades 1984år knappt 100 kvinnor gatuprostituerade.som
Gatuprostitutionen har sedan dess minskat kraftigt. Enligt prostitutionsgruppens

Årobservationer fanns 1989år 42 kvinnor i gatuprostitutionen. 1990 farms 38
Årkvinnor, hälften frånän andra Norrköping.än 1993 hadeortervarav mer

antalet minskat till 20, alla 40över år.
Det totala antalet kvinnor i gatuprostitutionen i Sverige har således från åratt

1984 ha uppgått till cirka 1 200, minskat till cirka 550 1989,år för 1993åratt
haåter ökat, till cirka 650 kvinnor. Om frånutgår antalet kvinnor inu man

gatuprostitutionen kan tendens skönjas i alla städer,större nämligensamma att
gatuprostitutionen har minskat kraftigt under 1980-talet för visa stigandeatt en
tendens under början 1990-talet F Skälen till minskningen under 1980-av
talet kan flera. Sannolikt har prostitutionsgruppernas insatser haft betydel-vara

Fruktan för hiv och aids kan orsak, liksom allmänt förändradese. vara en annan
attityder till prostitution. Enligt prostitutionsgrupperna kan ökningen antaletav
kvinnor i gatuprostitutionen under de åren ha samband med lågkon-senaste
junkturen. Ett kvinnorantal tidigare lämnat prostitutionen har återkommit.som
Flera dem har angivit arbetslöshet och ekonomiska problem orsak.av som
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tillsannoliktblivit högre,harkvinnornagatuprostitueradedeMedelåldern hos
förarbetateffektivtpolisenmedtillsammansprostitutionsgruppernaföljd attav

År medelåldern1991kvinnor.nyrekrytering t.ex.förhindra varungaatt av
ökat1993 haför år32Stockholm år,ikvinnorna attgatuprostitueradebland de

förekommerDetstorstäderna.övrigai demärkaskantendensSamma34till år.
sig påprostituerarfå,de är gatan.flickor, ävenalltjämtdock att omunga

kvinnorstördapsykisktochdrogmissbrukareliksomkvinnor,utländskaAndelen
behandlasprostitutioneniKvinnornaår.gatuprostitutionenökat ihar senare

under kap.närmare
bordekönshandeln påomfattningen gatanbildrättvisandefåFör avatt aven

kvinnoriakttagnaantaletAttkönsköp göras.antaletuppskattningockså aven
1977 årsökat.könsköpantaletbetydaintebehöverökatgatuprostitutionen atti

undertill 50prostitueradkunderantaletuppskattadeprostitutionsutredning per
kunderantaletdirekt påIngenting pekar75. att1981:71SOU1980år s.

kvinnornaFleramindre.könsköpantaletmöjligen ärmindre avär mennumera
tjänsterderasefterfrågan påuppgivitharoch MalmöGöteborg attStockholm,i

köp.förhandlingarinledatittar,ochåker att omminskat. Många män utanrunt
ihopfåförpåtidigaretidlängre än attvistasofta gatan sammafårKvinnorna

prostituerade ochför deförtjänstminskadtilllettharDettapengar.summa
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lägre priser för de sexuella tjänsterna. Lågkonjukturen har förmodligen haft
effekt det gällernär köparnas vilja eller förmåga betala.att

I gatuprostitutionen det relativtär vanligt kvinnorna har s.k. sambohal-att
lickar. Det handlar pojkvänner eller sammanboende med de prostituerade,om

har ekonomisk vinning sina flickvänners prostitution se avsnitt 6.4.som av
Däremot detär ovanligt någon försöker etablera s.k.att stallattnumera ett av
gatuprostituerade. Viss organisation kan dock ligga bakom förekomsten ettav
tiotal gatuprostituerade från Ryssland, Ukraina, Lettland och Thailand, harsom
dokumenterats polisen i Göteborg under 1994.våren Vissa kontaktpersonerav
för denna kvinnoimport har också identifierats polisen.av

5.4 Inomhusprostitution
Det är naturliga skäl svårt kunskap den prostitution skerattav om som
inomhus, under täckmantel verksamhet eller via personliga kontakter.av annan
En kartläggning inomhusprostitutionen i Göteborg har gjorts år 1992av av
prostitutionsgruppen där, det s.k. ARENA-projektet. ARENA förstår An-
nonsprostitution, Restaurang och hotellprostitution, Escortservice, Nattklubbar
och sexklubbar, Ateljéer och massageinstitut. Som harnämnts denna könshandel
uppskattats dubbelt tillså omfattningen gatuprostitutionen.stor Någonvara som
motsvarande kartläggning har inte gjorts i Stockholm eller Malmö.

Polisens uppfattning prostitutionenär på massageinstitut iatt och andra liknan-
de lokaler, med eller inblandning hallickar, ökat kraftigt.utan av

Polisen har också under det fåttåret in anmälan det i Stockholmsenaste attom
finns cirka tio s.k. menybordeller, i Gula Tidningen undersom annonserar
restauranger-nöjen-privatposeringar. På bordellen kan kunden välja från en
menylista olika sexuella tjänster och priserna förupptar dessa.som

5.4.1 Massageinstitut
Prostitution bedrivs i poseringsateljéer, massageinstitut, solarier och liknan-som
de verksamheter förekommer i olika grad i alla storstäderna. Kontaktentre

kundernamed sker oftast annonsering.genom
Prostitutionsgruppen i Stockholm gjorde år 1993 i samarbete med polisen en

kontroll vad dolde sig bakom de sammanlagt cirka 20 underav som armonserna
rubriken Hälso- Kropps- och Fotvård i Dagens Nyheter bestämd dag. Frånen

parkerad bil iakttogs trafiken de aktuella massageinstituten, solariernaen runt
och fotvårdsinrättningarna. Det kunde endast manliga kunder fore-noteras att
kom och de i allmänhet borta ungefär kvarts timme,att alltså betydligtvar en
kortare tid vadän krävs för fotvård eller Kontakt med de kvinnorsom massage.

arbetade i verksamheten bekräftade misstankarna prostitution. Kvinnor-som om
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hade i fall invandrarbakgrundmånga och verkade i allmänhet äldre änna
Ävenkvinnorna i gatuprostittttionen. köparna föreföll äldre de kanän som

iakttas i könshandel Socialt arbete prostitution, SOU 1995:16.gatans mot
Antalet massageinstitut, solarier och liknande där prostituerade säljer sexuella
tjänster i Stockholmsområdet har till 30.beräknats Av dessa har åtta bedömtsca

sådana där flera kvinnor arbetar. Enligt polisens bedömning sig 80ägnarvara
alla under rubriken Hälso-, kropps- eller fotvård iannonsörerprocent av

Dagens Nyheter i själva verket prostitution.
GöteborgI prostitutionen i massageinstitut och ateljéer omfattande i börjanvar
1970-talet. Kunder rekryterades annonsering i dagspressen.öppen lav genom

samband med tidningarna skärpte sin kontroll försvåradesatt av annonser
rekryteringen. deMånga äldre hus där verksamheten kunnat relativtpågåav

sanerades och hyresvärdarna tvingades lagstiftningostört till bättregenom
kontroll hyresgästerna. Sammantaget ledde åtgärderna till dennaatt typav av
prostitution drastiskt ARENA-projektet.minskade Verksamheten fann dock

former och antal solarier och kropps-snart ett stortnya annonser om massage,
vård började förekomma iåter pressen.

med OmPå lydelsen ARENA tel XXXX, prostitu-en annons massage som
tionsgruppen i Göteborg införde i tidningen IDAG i samband med ARENA-
projektet, 140 Samtligasvarade uppfattatmän,personer. var som annonsen som

erbjudande sexuella tjänster. projektet undersöktesInom ocksåett om annonser
i Göteborg-Posten och IDAG. 30-tal telefonnummerAv tillettom massage

olika institut, gick fyra till seriösa institut endast erbjöd vanligsom massage.
Tretton gick till abonnenter under kort tid och begärtannonseratav numren som

få Bakom 14 dolde sig erbjudanden sexuellaatt vara anonyma. av numren om
tjänster.

Göteborgsgruppen iuppskattade december 1992 antalet institut erbjödsom
sexuella tjänster till kvinnorelva och antalet arbetade där till 21. Vissasom
kvinnor arbetade andra i eller delade lokal för arbeta påattensamma, par en
olika tider. Exempel fanns institut där flera kvinnor arbetade, elleräven mer
mindre anställda.som

tidPå har prostitution massageinstitut och liknande upptäckts ocksåpåsenare
i Malmö, i liten omfattning.mycketänom

Prostitution i denna form kräver viss organisation.grad Någon måsteen av
ordna lokal telefonabonnemangoch med eventuell telefonsvarare. Vidareen
krävs annonsering i dagspressen eller i speciella kontakttidningar. dockDet har
inte fastställaskunnat det kvinnorna själva eller någonärom annan svararsom
för denna organisation.
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Hemprostitution5.4.2

kommitprostitutionsform uppmärksammas alltmera årEn på ärattsom senare
den där den prostituerade könsköparen i hemmet eller i for ända-tar emot en

lägenhet, s.k. hemprostitution. ursprungliga rekryteringenmålet hyrd Den av
annonsering kontaktköpare kan ha skett olika eller påsätt, t.ex. genom

viaantal kunder har sedan blivit stamkunder, håller kontaktEttgatan. som
prostitution helt dold eftersom kvinnan intetelefon. form kanDenna varaav

rekryteringsfasen. Göteborgbehöver under I har uppmärksammatmansynas
flera haft slutna kundkrets. finnskvinnor under tid Detårssom samma an-

ledning Stockholm företer liknande Göteborg detmönster närettatt anta att som
gäller hemprostitution. I Malmö förekommer däremot hemprostitution i mycket

omfattning, bl.a. grund polisens insatser.begränsad på av
sexkontakttidningarna kan också denna form prostitutionBakom iannonser av

dölja sig. vissa fall den prostituerade själv telefonnumret iibland I påsvarar
priset olika sexuella tjänster. andra fall finns tele-och Iuppgerannonsen

öppettider, färdväg, portkod och dörren tillfonsvarare meddelar pånamnsom
lägenheten.

hemprostitutio-säljer sig till kvinnor finns också i viss omfattning iMän som
älvaKontakter tagits privata fester ellerpå märmennärrestauranger,nen. som

tjänster kvinnor utvecklar sig till ellervarit för köpa sexuellaute att av en mer
mindre fast kundkrets.

restaurangprostitution5.4.3 Hotell- och

såldeberäkningar gjordes inom ARENA-projektet 1992 5-15Enligt årsom
kvinnor kväll sexuella tjänster hotell och i Göteborg. Unge-på restaurangerper

gjordeprostituerade sig kontinuerligt medan de övrigafår hälften kvinnornaav
prostitution,tillfälligt. fyra hotell i centrala Göteborg förekomdet På störremer

sporadiskt.relativt kontinuerligt och de andra Påpå dem på tvåtvå meraav
hotell fem kunde enligt projektrapportenytterligare ochtre restauranger spora-

diska prostitutionskontakter förekomma.antas
prostitutionskontakter ochI Stockholm förekommer påatt tas restauranger

indikationer finns prostitution i denna form kvinnorpå ökar. Hur mångaatt som
i verksamheten har inte fastställas. hotelledningarnasengagerade kunnat Frånär

prostitution hotellen.ansträngningar för motarbeta eventuellsida pågörs att
Stock-förekommer inte heller i omfattning iHotellprostitution någon större

restaurangprostitution tidigare förekomholm. Malmö har den hotell- ochI som
iefter ingripanden polisen och uppmärksamhet så gottav pressennumera --

från de övrigaupphört. Malmö skiljer sig således i detta avseendeheltsom
storstäderna.
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Prostitutionen på hotell och tycks ha omfattning torsdagarstörstrestauranger
och måndagar, beroende på många könsköparna iär mänatt av som reser
tjänsten och hem under veckosluten.som reser

I denna prostitution antalet kunder kväll färreär i andraäntyp av per pro-
stitutionsformer. Tiden säljaren tillbringar med köparen längre ochärsom
priserna därmed sedanhögre. Köparen kan först betala ochrestaurangnotan
den sexuella tjänsten. Annat kan förekomma betalningsmedel.än pengar som
Säljaren kan få disponera köparens kontokort under viss tid eller få gåvort.ex.

Ävenolika slag. båda medvetnaär gåvan förutsätt-utgörparter attav om om en
ning för den sexuella tjänsten, kan situationen ibland maskeras så den liknaratt

ömsesidig sexuell relation.en
Även manlig heterosexuell prostitution förekommer i viss omfattning i denna

form. Fyra de manliga säljare, hörde sig till utredningen telefon,av som av per
beskrev hur de uppvaktar kvinnor följer med dem hem ochrestauranger,

Den enda skillnaden tillfälligöver sexuell kontakt förefal-stannar natten. mot en
ler får betalt antingen med kontanter eller middagarmed ochattvara mannen
presenter.

Ingenting tyder på hotell- eller skulle involveraderestaurangägareatt vara
eller ha något med den prostitution kan förekommasamröre på hotelletsom
eller restaurangen.

5.4.4 Eskortservice call-girl-verksamhetoch

Så kallad eskortservice vanligt förekommande utomlands. Vid affärsupp-är
görelser kan företag beställa prostituerade kvinnor till kundernat.ex. ett genom

eskortbyrå. SverigeI prostitution i denna form inte synlig harär utåt. Denen
därför inte heller varit möjlig kartlägga. Enligt uppgifter könsköpareatt som
lämnat till prostitutionsgruppen i Göteborg, fanns där 1992år eskortbyråertvå

förmedlade prostituerade kvinnor sekreterartjänster bl.a. till företagsom - -
ville erbjuda utländska besökare sexuella tjänster.som

Enligt polisen finnaskan det anledning misstänka välorganiseradeatt att
escortföretag, med utbud vad kallar lyxprostitution, etablerats ocksåett av man
i Stockholm och. Malmö. misstankarDessa har dock kunnat bekräftas.

I kontakttidningar förekommer då och då där kvinnor sigannonser, uppger ge
escortservice. Vid konferenser har det också förekommitstörre eskort-att ett
företags kort tilldelats deltagarna.ut

finnsDet tecken vissa hotellanställda ibland Vidkopplare.att agerar som
intervju bartendermed i Stockholm denne,restaurang atten en en uppgav

call-girls etablerar kontakt med bartendrar hotell med utländskapå många gäster
och får bartendern förvara kvinnornas telefonnummer i baren. När gästatt en
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bartendern och skaffarmed prostituerad ringerönskar få kontakt passan-enen
i form dricks ochBartendern betalas bådeflicka till gästende gästen. avav av

kartläggas.verksamhet har inte kunnatOmfattningen dennaflickan. av

videofilmbutikersexklubbar och5.4.5

År i Göteborg, vilketfem sexklubbarARENA-projektet1992 fanns enligt
i landet. Antaletexisterande sexklubbarhälften alla dåberäknades utgöra av

variera snabbt.klubbar dockkan
BabyMaxim, Video-Look,fyra kända sexklubbar,Göteborg finnsI numera

klubbarnas verksamhet bestårNoir. delenDoll och Chat Den öppna avav
överskridandetangerande eller ibland gränsenstriptease-uppträdanden och dans,

Efterpornograñsk föreställning.otillåtenbetraktaför vad är att somsom
åskådarna ochomkring blandkvinnornaföreställningen uppträttgår tar uppsom

glasskiva mellan sigellerposering. Med hönsnätbeställningar privat ett en
säljersexklubbarsärskilda bås. Göteborgskvinnorna i Påoch köparen poserar
regelposering. erhåller150 kvinnor privat De100 ochmellansammantaget som

från posering-får sina inkomsterfor uppträdandenafrån klubbeningen lön utan
300 till 1000 kr, beroende påvariera från krför posering kanPrisetarna. en

vaginalsex medvanlig posering,välja mellanvad vill ha. Han kankunden t.ex.
pornografiska.oftastPoseringarnalesbisk show.penisattrapp eller är grovt

syftehjälpmedel ismeker sig med ellerKvinnan sitt kön ochvisar attutan
tillfredsställelse.skall få sexuellköparen

1993lett till årklubbar harspaningar dessa ägarnaPolisens attmot tre av
för ha anordnatordningsstadgan, alltså10 § allmärmadömts för brott attmot

förkunnat fällasdäremot inteföreställning. haroffentlig pornograñsk De
detglasruta ochbakom ellerposeringarna skerkoppleri, eftersom nätett en

flickansrespektiveingångar till kundensfinns utrymmen.separata
Club,nämligen Kings Club och Roxysexklubbar,Stockholm finns kändal tre
klub-Street. Verksamheten pånyöppnade Queenhar ägare, samtsom samma

möjlighetservering ochstriptease-shower, nakenbestår ibarna likartad ochär
flickor.eller flera naknavistas i medför kunderna att enrum en
6 000 kr beroende påmellan 800 kr ochKings Club kan ligga påInträdet på

kan också köpaförmåga betala. Mankundensdörrvakten bedömerhur ettatt
Enligt6 månader.berättigar till fri underentréklubbkort för 1 900 kr, ensom

Se striptease,följande nöjen för vårfår kundenreklambroschyr tapengarna:
internationellamedpianounderhållningenlyssna tilldricka i baren,något att

i exklusiv ochnakna flickorlättklädda ochartister med vackra,och umgås en
flaskaalkoholfria. Förmiljö. Dryckerna ärkontinental storensom serveras

ikan köpabetala 800 kr. Besökarenfår kunden lPommac samvaro enrum
eller vidröra hennessamlag med kvinnanfår inte hamed naken kvinna. Hanen

föroch stjärt. Prisetvidröra hennes bröstfår hankönsorgan. Däremot samvaron
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hurklubbvärdinnan till 500 kr och 29 800 kr, beroendebestäms mellan 1 påav
hon bedömer kundens betalningsförmåga.

förbudsexklubbsverksamhet, faller under lagenEn mottyp omannan av som
nyligens.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter, har utretts av

ii Göteborg. Klubbens verksamhet bestod låta ochpolisen att ensammapar
amerikanskt begreppkvinnor ha swingers-kontakter. Swingers är ett som

vilket brukar skeoftast gifta vill byta påanvänds på partners,sompar --
tio 50anordnade fester. Vid klubbens träffar kunde mellan ochspeciellt perso-

ellerförekom samlag i sofforna, i baren på någotnärvarande. Detner vara
bord enligt huvudmannen.

före-sexklubbar finns antal icke-kommersiella sexklubbardessaUtöver ett av
Clubsådana klubbarningskaraktär med verksamhet i Stockholm. Exempel är

sadistiskmasochistisk läggning,förening för människor medSunrise, är ensom
festklubbRMS Royal Madness Club,IPIS Intimsmyckade Par I Sverige, en- -

Kinkyfrigjorda föreningen Hjärter Dams bar,för i första hand samt sompar
profil transvestiter,för människor med udda sexuellSamlingsplatsenär som

kvinnor.swingers, fetischister homosexuella ochhärskare, slavar, mänsamt
efter ingripandensexklubbarna i slutet 1970-taletI Malmö stängdes avav

privatmed utbud striptease ellerpolisen. nyetablering sexklubbarNågon avav
inte skett.posering till skillnad från Göteborg och Stockholm, Påhar, senare

etablera olikaökande antal försökhar polisen dock kunnat märkaår ett att typer
sexklubbar.slutnaav

omfattande organiserade formenSexklubbarna den synligaste ochär mest av
ingen direkt prostitution har kunnathandel med sexuella tjänster, även om

prostitutions-bevisinom klubbarnas lokaler. Några konkreta påpåvisas att
officiellasåväl informellakontakter sexklubbarna, så hävdaspåtas somsom av

klubbarnasheller framkommit. delinformationskällor, har inte Hur stor av
koppleri det omöjligt fastställa.verksamhet i lagens mening är är attsom

Ägarna sammanhållentill sexklubbarna i Göteborg litenutgörs gruppav en
och video-fler har intressen idär dem många gemensamma sex-personer, av

vid sidanbedriver affärer, fastighetsaffárer,industrin. De andra t.ex. sex-av
för ekonomiska brott domarVissa dessa dömdaklubbarna. är menav personer

Även i sexklubbarnaför brottslighet förekommer också. Stockholm ägsannan
affärer varandra. harliten har med Dessa personerpersoner somav en grupp

klubbverk-olika delar sexindustrinbolag, sigmånga ägnar samtavsom
styrel-fanns i 1994 registreradhuvudägarnasamhet. En t.ex. sommarsav

aktiebolag. Av dessa bolag harsuppleant i tolv olikaseledamot, VD eller sex
inlett konkursförfarande.

företeelse vuxit fram under år.Prostitution i sexvideobutiker är senaresomen
sexvideoñlmer ochbestår verksamheten uthyrningdenna marknadPå av avnya

biografsalong. dessafilmer i privata bås eller form Ivisning sådana någon avav
ochaktiviteter både heterosexuelloch förekommer sexuellabås salonger av
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homosexuell karaktär. Enligt könsköpares uppgifter förekommer där också
prostitution. I Stockholm finns 29 sexbutiker filmvisning.med hurI många av
dem prostitution förekommer obekant.är

Göteborg förekommer förI närvarande sexvideobutiker, visar filmåtta som
i privata bås. I varje fall i dessa butiker, de övriga ochär större änaven som
också har biosalong, förekommer sexuella aktiviteter mellan de besökande.
Huruvida prostitution förekommer där har inte kunnat fastställas.

Även i Malmö finns sexvideobutiker med visning i privata bås, dock utan att
samlag eller andra liknande sexuella aktivitetet får förekomma.

5.5 Taxi

Taxichaufförer med kunder, gatuprostuerade, har observerats itarsom upp
ökande antal prostitutionsstråken både i Stockholmpå och Göteborg. Personer
bosatta i vissa områden i Stockholm har ringt polisen och berättat, taxibilaratt

ditkommer med kunder och prostituerade, får ha i bilensamlag medansom
taxichauffören promenad.tar en

Vissa taxiförare samarbetar med sexklubbarna och för detta får de i ersättning
antingen rabatterade priser på sexklubbarnas eller sexbutikernas tjänster och
produkter, gratis inträde sexklubbarna eller kontant ersättning.

omfattande inblandningHur taxiförares i prostitution och sexklubbar harär
inte kunnat fastställas, eftersom polisen inte bedrivit systematisk spaning.någon
Intervjuer gjorts med 23 taxichaufförer, med fackliga företrädare och medsom
taxis växeltelefonister, har givit vid samtligahanden kände till denna verk-att
samhet.

5.6 Organiserad öststatsprostitution
från forna SovjetMånga kvinnor det har sökt lyckan ioch hamnatvästerut

bordeller i Västeuropa. Farhågor har framförts organiserad importom av
öststatsprostituerade till Sverige.

Den öststatsprostitution kunnat beläggas i Sverige har sig enstakarörtsom om
kvinnor sig hotellanvänder och för knyta prostitutions-restauranger attsom av
kontakter. kvinnor påträffats iEnstaka har gatuprostitutionen. Vid utred-även
ningar bl.a. misstänkta momsbedrägerier vidoch narkotikabrott har polisenom

tillfälle fått fram uppgifter,något tyder på vissa i Sverigeattsom personer
också haft med import kvinnor från eller Asien.göra öststaternaatt av

förekommer öststatsprostituerade sexkontakttid-För övrigt iatt annonserar
ningarna och erbjuder eller guidning vid besök i Ryssland eller Baltikum.rum
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dit kvin-eller sexpubar,I Finland har etableratspå år sexresturangersenare
officielltimporterats för arbetafrån öststaterna agenter att somgenomnor

kartläggning, den finska Centralpo-striptease-dansöser se avsnitt 11.3. En som
siglisen visar huvudmännen finska och det intenyligen gjort, rörär attatt om

sig de finska Enligt denöststatsmaffia etablerat pånågon restaurangerna.som
överdrivits massmedia.finska polisen prostitutionen i Finland i svenska Dehar
till för ryska ochgeografiska förhållandena med närheten Finland talar att

framför Sverige. läge därbaltiska prostituerade föredrar Finland I över-ett
möjligtvis tänka sig, dessa kvinnoretablering sker i Finland kan tarattman

sker i dag.Sverige i utsträckning vadfärjan till större änöver som

5.7 Gråzoner

inom begreppetfinns företeelser, definitionsmässigt inte fallerDet pro-som
äkten-starka likheter med sådan verksamhet. Hit hörstitution, harmen som

väljer bland kvinnor från land,skapsförmedling via katalog, där män annatett
från Sydostasien. Kvinnornafrån forna ellervanligen någon de öststaternaav

hit och har ingentingband sina hemländer de kommerhar ofta klippt alla till när
valt dem,blir helt avhängiga deåtervända till. De detta mänsätt utatt som

iför sin till uppehållstillståndsärskilt de beroende rättär männensom av
ovanligt i förhållanden. FleraSverige. Kvinnomisshandel långt ifrån sådanaär

i prostitution sedan de kastats hemmen.kvinnorna har också hamnat ut urav
säljare. Till marknadensGatans könsmarknad består inte bara köpare ochav

för köparegelbundet befinner sig i området, interekvisita hör män attsom
behjälpliga utföra tjänsterför titta eller de prostituerade attutan att vara genom

i köns-ofta litet udda känner sig hemmadem. Dessa män är personer, som
och allt händer påhandelsmiljön. känner alla de prostitueradeDe vet om som

småfiffla, tjänsttillfår slags hemortsrätt ståDegatan. ett gatan attgenom
för ersättning kanför prostitutionsgrupperna och polis. Sommed skjuts, varna

bidrar till hålla subkulturen påfå sexuell tjänst. sitt dede ibland På sätt atten
liv.vidgatan

allra flestabland polis prostitutionsgrupper deAllmänt känt och är att gatu-
telefonnummer tillbok, innehåller ochprostituerade har svart som namnen

kanoch andra prostituerade. Kontakter påstamkunder, olika kontaktpersoner
olika prostituerade.förmedlas mellan könskunder ochså sätt

antalprostitutionsform sexturismen. Atti gråzonenEn är ett stortannan
turistbesök andra länder välkänt.svenska köper sexuella tjänster under i ärmän

turistprostitution i Gambia och medelhavs-emellertid också käntDet är att t.ex.
ochmedelålders svenska kvinnor köpareländerna förekommer med som unga

liten.Omfattningen dock allt dömasäljare. ärmän attavsom
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Övrig5.8 sexindustri

5.8.1 Sexbutiker

fem kontakttidningar,I 1994,granskats återfanns 100-talsnärmare årsom
för sexbutiker. Sådana butiker finns i de städernastörre påävenannonser men

mindre Butikerna erbjuder pornografiska tidningar och sexkontakttid-orter.
ningar, Videofilmer för försäljning uthyrning,och sexhjälpmedel artiklarsamt

sexiga underkläder, löspenisar och konstgjorda vaginor.som
flesta sexbutikerna alla olika smakriktningarDe täcker finns inom sexin-som

dustrin med sitt utbud pornografiska tidningar och filmer. Följande områdenav
kan urskiljas. Skildringar vaginalaoralsex, eller anala samlag, homosexuellaav
eller lesbiska skildringar med inslag skildringar sexuell sadismav gruppsex, av
och masochism, zoofilistiska skildringar, skildringar aktivitetersexuella medav
avföring och urin, sexuella aktiviteter med medverkande klätts ochunga som
sminkats de barnlika samlagsskildringar handikappade,så med freakatt ut,ser

samlagsskildringar konstgjorda,dvs. med abnorma penisar på ellermänsex,
kvinnor, fist-fucking filmer, dvs. samlagsskildringar kvinnordär eller fårmän
knytnävar införda i vaginan eller analöppningen. Spermafilmer visarsom
ejakulation från kvinnors olika kroppsdelar skildringarpå samlagmän samt av
mellan transsexuella andra varianter.ärpersoner

flesta sexbutikerna har visning pornografisk film i privata bås eller iDe av
biografsalong. inte ovanligt utbyter mednågon Det andraär mäntyp attav sex

Äveni bås biografer.dessa och har observerats på dessa bio-män gruppsex
grafer se avsnitt 5.4.5.

5.8.2 Filminspelningar

pornografiska filmer videomarknaden sig oftaBakom de på döljer ettsom ryms
utnyttjande flickor. exempel detta sexklubbensexuellt Ett på ärgrovt av unga

Pir 59, dömdes för koppleri. På klubben såldes pornografiskaägarevars senare
Videofilmer. Vissa filmerna hade spelats i klubbens källarlokal medav

Priset filmerbetalande artister. dessa mellan 195 kr ochpågäster varsom
500 filmens längd och vilka aktiviteter visades. Priset förkr, beroende på som

få komma in och delta i filminspelningen 80 kr, vilket också denatt var var
vanliga entréavgiften till klubben. Av förundersökningen framgår filminspel-att

till följandeningarna kunde gå på sätt.
Josefin 20 gammal och i början 1993 i behovår år stortav av pengar.var

Efter i Gula Tidningen modellarbete, for honha tillpåatt svarat en armons om
Centralstationen. taxi tillStockholm där hon NN på Demöttes tog en enav

provñlma ha Påföljandelägenhet, där hon fick medattgenom sex en man.
för filminspelning ochvecka återkom hon till Stockholm påmöttes nytten av
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NN. Hon skulle då, så hon uppfattat det, ha med någon eller någrasom sex
utvalda modeller. åkte tillDe taxi Pir 59 och gick i källarplanet, där detner var

mycket folk, 30-40oväntat manliga besökare. Det visade sig attca vem som
helst publiken kunde komma fram och ha med henne. I fall ellervart treur sex
fyra kom fram.män Under filminspelningen talade NN för henne hur honom
skulle bete sig. fick 600Hon kr de 800 kr hon utlovats. Eftersom honav som
behövde accepterade hon återkomma veckan därpå.även Då detattpengar var

fler besökare iännu lokalen och tio framän kom till henne förmän fåattmer
tjänster.sexuella fick utföraHon såväl vaginala orala samlag och heltävensom

oförberett analt samlag. Hon har mått mycket dåligt det hänt. Honett av som
fick inte hela den utlovade betalningen.

Flickor varit med filminspelningar på andra sexklubbar har berättatsom om
liknande upplevelser. Polisen utreder för närvarande flertal anmälningarom ett

denna harMan dock haft svårighet hitta lämplig brottsrubriceringart. attav en
och har valt rubricera de eventuella brotten sexuellt utnyttjande. Ocksåatt som
verksamheten på klubbarna Kings Club och Roxy har varit föremål för utred-
ningar, dessa har avskrivits.men

Kostnaderna inte högaså det gällerär produktion heminspeladnär av en porr-
film. Exempelvis fick flickorna i Pir 59-fallet 2 000 kr för inspelning.en av en
Den ekonomiska utredningen i detta fall visade filmerna inbringade iatt genom-
snitt 5 200 kr dag för hyra, visning och försäljning filmerna. Därtillper av
kommer försäljning postorder inte kunde verifieras polisen,genom som av men

sannolikt torde den huvudsakliga inkomstkällan.som vara

5.8.3 Telesex

De former telesex i dagspressen eller i kontakttidningar ochav som annonseras
hittills dokumenterats Telias 07l-nummer,är telefonsex bandspelarkas-påsom

beställs hos postorderföretag, och telefonsex via ordinära telefonnum-sett, som
där kunden betalar i förskott eller efterskott.mer,

Telia har avskaffat 071-nummerde möjliggjorde live-tele-numera som
fonsex. Ett telesexsystem har byggts kringgår Telias regleringar.nytt upp som
Kunden ringer utländskt och samtalet går via utlandet. Kunden kanett nummer
också ringa vanligt svenskt telefonnummer och betala med kreditkort.ett

5.8.4 Datatekniken

Även sexbilder på datadiskett inte vanligt förekommandeännu är Sverige,iom
utvecklingsmöjligheternaär denna marknadpå stora.nya

enklasteDet erhålla pornografiska databildersättet koppla sigäratt att upp
till kallat BBS-nät BBSså Bullentin Board System. I BBS-basen liggerett
det oftast pornografiska bilder den uppkopplade kan hämta till sin hårddisk.som

15-02544
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förserkommersiella användarnaMånga dessa baser inte bygger påär utan attav
datamaterial.varandra med

det visatBland i barnpornografihärvor harpå årannat nystats senaresom upp
förolika datakommunikationsvägarsig gärningsmännen siganvänt attatt av

pornografi sprids oftastsprida barnpornografi till varandra. Denna typ somav
diskett. USA förekommer barnpor-icke rörliga databilder, lagrade Ipå atten

likadanCD-Rom-skivor. CD-Rom-skivan exaktnografi lagras s.k.på utser
rörliga filmliknande bildermusik CD den möjliggör uppspelning avsom en men

CD-Rom-pornografiska filmer kan redan köpas pådataskärmen. Vanligapå nu
skivor finns i Gula tidningen.skivor. Annonser för sådana

pictures därkallade Eroticexempel på datasex såEtt utgör computerannat
rörliga samlagsskildringar.det fråga ickeär om

vanligare.reality cyber-space har blivit allt Devirtual ochBegreppen avser
få tittaren upplevadatateknik skall det möjligt avbilda ochgöra attatten ny som

samtidigt tittarenverkligheten bildskärmi det den faktiska pånärmaste som
händelseförloppet.själv skall kunna styra

reality behövs särskildinteraktiva mediet virtualanvända detFör ut-att en
tredimentio-kanrustning, med inbyggda glasögonhjälm gör att man sesomen

Medoch styrverktyg. hjälpljudet i cyber-spacenellt, hörlurar för uppleva ettatt
djupare in i cyber-förflytta sig i och alltkan sedanstyrverktyget trängamanav

bli möjligtutvecklad detutrustningen helt kommer ävenNär är attattspace.
beröring och tryck.uppleva

vid utbildning piloter ochverktygVirtual reality har länge använts ett avsom
realityhar sedan virtualdatortekniska utvecklingenGenom denastronauter.

kan räkna medtraditionelle datoranvändare. Mankommit allt dennärmare att
för visaanvändasi framtiden kommervitual reality och cyber-space även attatt

händelse-eller användaren kanminst där åskådarenvåld, krig och inte styrasex
förloppet.

i könshandelnomsättningOmfattning och5.9

År 000.i Sverige till cirka 1gatuprostituerade kvinnorantalet1980 beräknades
beräknades tilloch poseringsateljéermassageinstitutprostituerade vidAntalet

sexklub-prostituerade kvinnorfanns ungefär 100 pådet500. Vidare antogs att
och call-inom hotell-,hundra verksammaytterligare någrabar restaurang-samt

fanns alltså enligt dessaSammanlagt1981:71 74.girl-prostitution SOU s.
kvinnor i landet.800 prostitueradeungefär lberäkningar

År ochGöteborg, Malmögatuprostituerade i Stockholm,1993 antaletkan
från uppgifterutgångspunkt deminst 650. Medberäknas tillNorrköping pro-

kvinnor i inomhus-prostitueradetillgängliga, kan antaletstitutions hargrupperna
gatuprostitutionen, alltsåitill dubbelt mångauppskattas såprostitutionen som
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minst 300.l Dessa siffror endast de kända kvinnorna och i verklighetenavser
siffran åtskilligttorde högre. Grovt uppskattat ibör antalet kvinnorvara pro-

stitutionen i Sverige i dag kunna beräknas till mellan 2 500 och 3 000.
Om tillenbart antalet gatuprostituerade kvinnor minskningharman ser en

skett. Samtidigt sker hela tiden nyrekrytering till könsmarknad. Avgatansen
de 427 gatuprostituerade kvinnor observerades i Göteborg 1984år 257som var

för prostitutionsgruppen. Av 182 kvinnor observerades 1989 ochårnya som
293 kvinnor iakttogs 1993 respektiveår 55 138 i gatuprostitutio-som var nya

kan frånMan utgå omsättningen kvinnor i gatuprostitutionen visarattnen. av
liknande i Stockholm och Malmö;mönster antalet ganska konstant,ärett att en

del kvinnor försvinner och tillkommer. Det sker alltså ganskaur gruppen nya en
omsättning bland kvinnorna i gatuprostitutionen. del kvinnorEn destor av som

inte längre i könshandeln tillpå prostitution i form,övergårgatansyns annan
massageinstitut, och andra hand i missbruksvården. del slutarEnt.ex. tas om

prostituera sig därför de fått arbete, de har gift sig eller någonatt att ett annan
avgörande händelse har inträffat. Andra slutar med prostitutionsgruppernas
hjälp. Andra helt enkeltåter går under överdoser narkotika, självmordgenom av
eller mord. Mörkertalet i detta sammanhang är stort.

Antalet människor i form berörsnågon prostitutionsverksamheten ärsom av
självfallet många gånger antalet prostituerade. Somstörre än uppskattadenämnts

tidigareden prostitutionsutredningen antalet olika kunder till varje prostituerad
till 50 dag antalet prostitueradeår. l är något kanskestörre, nämntsper som

2 500, i stället möjligen antalet prostitutionskontakterän är färrenågotmer men
för varje säljare. Antalet könsköpare kan därför ungefär lika mångaantas vara

1981, tillår alltså drygt 100 000. Därtill kommer de prostituerades ochsom
kundernas familjer berörs smittorisker och andra skadeverkningarsom genom

prostitutionen. Om varje prostituerad och kund i genomsnitt harantar attav man
anhöriga berörs skulle familjemedlemmarna till drygtuppgå 300 000tre som

Sammantaget skulle således 400 000 iän Sverigepersoner. mer personer vara
direkt berörda prostitutionen här och dess verkningar.av

5.10 Sammanfattning
Bilden könsmarknaden i Sverige under det årtiondet visar antaletsenaste attav
kvinnor i gatuprostitutionen minskade kraftigt under 1980-talet och under de
första 1990-talet.åren Stockholm, GöteborgI och Malmö har ökningav en av
antalet kvinnor i gatuprostitutionen därefter märkts under de åren.senaste
Kvinnor, tidigare lämnat prostitutionen, har i vissa fall återvänt till gatansom
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de blivit arbetslösa. lnomhusprostitutionen, där köpare och säljare fårnär
kontakt via kan ha omfattning tidigare. Inslaget kvin-större änantasannons, av

med invandrarbakgrund, drogmissbrukare psykiskt störda kvinnorochnor av av
har ökat i prostitutionen.

former ständigt. döljaKönsmarknaden förändras och Ettuppstår sätt attnya
verksamheten slutna klubbar där medlemmarna erbjuds alla sexuellaär sorters
tjänster, från pornografi till utomlands till samlag,och adresser prostituerade
alltså varuhus för köp sexuella tjänster. Gränserna mellansorts porno-en av
grafi och prostitution blir härigenom allt utsuddade. exempel dettaEtt påmera

sexklubben Pir 59 i Stockholm, där inspelningverksamheten vidär pornogra-av
fisk film säljarepågick inför publik. kontaktvägar mellan köpare ochNya på

via videogram.könsmarknaden har också datanät ochöppnats genom
Sverige jämförelse andra europeiska länder litenKönshandeln i har i med

omfattning. totala antalet prostituerade i Sverige kan beräknas tillDet uppgå
2 Holland, folkmängd ungefär dubbelt Sveriges,drygt 500. I såär storvars som

Sverige haftmotsvarande siffra 20 000. skillnad kan bero på harDennaär attca
prostitution den hafttradition det gäller påpå ännär synen manen annan

fungerande socialtkontinenten. kan också bero väl arbeteDet på ett mot pro-
stitution i Sverige.

organiserade brottslig-Organiserad prostitution, har med densamröresom
Koppleriverksam-förekommer i mycket begränsad omfattning i Sverige.heten,

former. verksamhet i samband med sexklubbarförekommer i olika Sådanhet
organiseradi med avancerade formeroch sexbutiker eller samband avmer

inte påvisas i enstaka fall i Sverige.brottslighet, har dock kunnat någotänmer
prostituerade från sig förOrganiserad import till Sverige öststaterna terav

undersökninghot. bekräftas ocksånärvarande inte något Dettastörre av ensom
gjort öststatsprostitutionenpolisen inom Rikskriminalen harden svenska omsom

1994.i Sverige under år
har tagit till sig denexpanderande verksamhet,Sexindustrin, är nyasom en

fåttTelefonsex, datadisketter och CD-Rom harutvecklingen. påtekniska sex
sexkontakttidningarefterfrågan finns ochspridning. Stor påökande grovten

annonsering i dagspressMycket sexindustrin förutsätterpornografiska filmer. av
oroväckande och del kon-Antalet har ökatkontakttidningar.eller enannonser

otvetydigt erbjuder prostitutionskontakter.takttidningar innehåller annonser, som
förtjänster.möjligheter till ekonomiska Dettycks finnassexindustrinI stora

denna industri och vilkautredningsinsatser omfattningenkrävs stora av somom
fullo skall kunna utredas.bakom den tillstår
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6 i könshandelnParterna

6.1 Kvinnorna säljarna i könshandeln-

6.1.1 Inledning
Forskningen prostitution visar säljarna i könshandeln mestadelsatt gatansom
rekryteras bland dem, på olika fått dålig i finnslivet.sätt Detstartsom en
anledning detta till del också gäller säljarna i prostitutions-andraatt atttro stor
former. oftastDet barn, tidigt blivitär känslomässigt övergivna och utnytt-som
jade och självkänsla och självrespekt har blivit sargade, blirvars som senare
prostituerade. kan också missbrukaresDet eller prostituerades barn, barnvara

aldrig blivit sedda och respekterade, barn blivit misshandlade, barnsom som
i känslokyliga eller sexualfientliga miljöerväxt och barn tillbringatsom upp som

sin barndom institutioner och i fosterhem.på
Därmed inte alla flickor detta eller blirär påväxer sättsagt att som upp som

berövade sin självkänsla förutbestämda bli prostituerade. finnsär Det mångaatt
kvinnor har haft hård barndom, ibland med missbruk, misshandel ochsom en
känslokyla i familjen, detta klarar sig i livet.väl Det inte hellerärtrotssom
säkert god barndom alltid skyddar kvinna i periodnågonatt en en som senare
blir för svek eller kommer i känslomässig kris. Brist självkänslapåutsatt en
kan utmärkande för kvinnor prostituerar sig, brist självkänslapåvara som men
kan också allmänt kvinnligt problem. finnsDet exempelmånga påettvara
välutbildade och framgångsrika kvinnor, bakom fasaden döljer allvarligsom en
brist självförtroende och självuppskattning.på

Kvinnorna i prostitutionen inte entydig Bland finns kvinnorär demen grupp.
Ävenmed olika bakgrund och olika motiv för prostituera sig. de flestaatt om

kvinnor far illa sin verksamhet, kan vissa kvinnor leva förhållandevis välav
försörja familjoch sig och sin med de tjänar. finnasDet kan också depengarna
prostituerar sig endast tillfälligt och lever vidare några störreutansom som

skador.
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med nödvändighet främstbeskrivning kvinnorna i prostitutionen blirEn enav
beskrivning i gatuprostitutionen. dessa kvinnorkvinnorna Det är ärsomav

fått prostitutiongruppernas ochsynliga och vi har kunskap om genomsom
massageinstitut och ipolisens arbete. Vi också kvinnor påmångavet att annan

gatuprostituerade och beskriv-inomhusprostitution tidigare har verkat attsom
förhållandet medningen därför kan giltig för dem. Samma kanäven varavara

call-girls i eskortservice eller andrakvinnor prostituerar sig ellersomsom
prostitutionenmindre synliga former. Kunskapen kvinnorna i den osynligaom

emellertid naturliga skäl begränsad.är av

6.1.2 Kvinnors till prostitutionväg

prostitution bramänniska, funderar sin framtid,Ingen över ettser somsomung
alternativ till sysselsättningar. inte hellereller likvärdigt andra Det såär att

samvetslöskvinnor tillfällighet lockas in i prostitution någonren avav en
börjar prostituera sig varit prostitutionkvinnor har påDe väg motperson. som

utlösandeofta ligger långt tillbaka i tiden.mycket länge, skäl Densomav
akut bristfaktorn, de det avgörande ofta påden ärgör att tar steget, ensom
sig ellertillsammans med påverkan väninna prostituerarpengar av en som som

sexklubb eller övertalning pojkvänhallick.arbetar på en av en
liksomväl känt sexuella underDet uppväxten,är övergreppatt ennumera

likgiltig omgivning under barndomen, faktorer med-sexualfientlig och är som
kvinnor i livet prostituerar sig.verkar till att senare

avvikarkarriärbarndom och kan beskrivasDessa kvinnors uppväxt som en ,
behåller. Sådanaunder vilken de lär sig destruktivt beteende de sedanett som

pojkar medflickor inte och inte utåtagerandebråkar påär sätt somsamma
sigosynliga. Flickorna i riskzonenproblem. blir i ställetDe anpassarmer

isnälla. varken hörs ellersjälvutplåning; de tysta och Deär synsgenom
ochde skolkar. Huvudvärk, trötthetskolan och framför allt märks det inte när

Avvikarkarriären kanför frånvaro egentligen skolk.magvärk blir skäl ärsom
kroppsliga förändringar flickasin början i samband med deta som en ung

12-13-åring uppleva hon får värdebrådmogen kangenomgår. En ettatt som
negativ självbild, intresse och stödsexualobjekt. flicka med saknarEn somung

uppmärksamhet ochfrån föräldrar eller bästis och utsvulten påärsomen
uppmärksamhet,sig inte sällan till de enda visar henneuppskattning, söker som

Till början oskuldsfullapojkar visar henne fysiskt intresse.och män ensom
med ordtill utstötning från kamraternakontakter med pojkar kan leda som

bli till självuppfyllande profetiorhora, liknande, vilka kanmadrass och
sig, 1992.Flickor inte någotgör väsen avsom

relationerprostitution har för beskrivaBegreppet grå-zons använts att som
prostitutioninnan kan tala egentligkan omedelbart förehaunga men man om

sexualiteten fåttDaphne, 1992. sådana relationer harProstitutionsdebut, I
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varukaraktär och byts andra njutningsmedel, där ersättningen regelmot som
inte direkt. Prostitutionsdebuten resultatet glidan-är ärpengar av en process, en
de utveckling, debuten betal-där det tydligaste tecknet på ägt äratt attrum
ningen från naturaförmåner till redaövergår pengar.

Faran med begreppet grå-zonsprostitution det kan verka stämplandeär att
i förhållande till människor. Att sexualitet får varukarak-stora grupper av unga

vanligt fenomen bland människor, bland dem ingalun-tär är ävenett unga som
da prostitutionsbenägna. viss form byteshandel för den andresEnär av sex-
skull, för infria löften förväntningar återfinnsoöverlagda eller kamratersatt -
i relationermånga sexuella bland och tillhör det normala. På sättunga samma
kan skiftandemånga och sexualpartners förekomma detta någotutgörutan att
tecken begynnande prostitution.på

finnsDet dock anledning uppmärksamma sådant beteende hosatt ett ungen
Likasåflicka, eftersom det kan tecken hon befinner sig i riskzon.på attvara en

finns anledning uppmärksamma flickor uppehåller sig i vissagärnaatt som
miljöer, inomhustorg klubbar, det känt narkotikahanteringoch där ärt.ex. att
förekommer och där flickor ibland sin prostitutionsdebut.görunga

Prostitutionskarriären enligt prostitutiongruppen i Göteborg indelaskan grovt
i olika faser. den första, kärleksfasen, debuterar flickan i prostitutionen.Itre
Hon blir sedd och uppskattad. Hon träffar hon aldrig skulle hamän, som
kommit i kontakt med bestämmer och kontroll.Det hon harärannars. som

får vad honPengarna flyter in. Därefter kommer ångestfasen. Hon ångest över
Ångestenhåller stämplat imed och tycker ordet hora står måstepå att pannan.

till in-kanske dämpas med droger, upphov Sedanännu ångest.som ger mer
finner sig likgiltighetsfasen, kvinnan sitt känsloliv för stånär stängt att utav
med sin hantering.

livden vill sluta prostituera sig kan tillbaka till normaltFör vägenatt ettsom
själv-lång och Känslolivet kan knäppa på igen ochsvårttung. attvara vara

föraktet förstärkts. Kvinnan olika socialahar känner sig utanför i sammanhang
och hon ofta dölja sitt förflutna. har kontakten medmåste Hon kanske tappat
människorna utanför prostitutionsmiljön.

6.1.3 Sexuella sexualfientlighetövergrepp och

tid kommit uppmärksammas alltmer kvinnor,På har det att attsenare som
form sexuellai livet blir prostituerade, ofta har varit för någonutsattasenare av

i barndomen.övergrepp
skapar djupa och svårläkta hos de barnAtt sexuella övergrepp trauma som

beskrivitfår väl belagt. Socionomen Anita har dePonnertutsätts, anses vara
blivitskador kan visa sig hos tonårsflickor, offer för sexuella över-som som

anmälan ligger eller tillbakaoch anmält förhållandet. När två årettgrepp som
självdestruktiviteti tiden flickan kroniskt deprimerad. har utvecklatHonär en
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ungefärför fungera. Alla flickor uttrycker detta påhennedet svårtgör attsom
självförakt själväckel.och Detmardrömmar nätterna,sätt;samma genom

fobier ochFlickan kan ha utvecklat hakan finnas begynnande missbruk.ett
tillofta självmordsförsök bakom sig. Barnssjälvmordstankar och hon har rätt

skriftseriebarn. Räddasin sexuella Barnensbarndom övergrepp motom-
1989:2.

självdestruktivt missbruk,utsträckning olika beteendevilkenI typer somav
upplevelser sexuellaprostitution samband medsjälvmordsförsök och har av
i Sverige. det gällerfinns inte systematiskt kartlagt Näri barndomenövergrepp

fältet sambandeterfarenheterna från socialarbetare påprostitution tyder på att
antagit. uppfattning styrksvad tidigare Dennabetydligt starkare änär avman

forskningsrapporter.rad utländskaen
varit prostitue-omfattande 200 kvinnor, eller hadeundersökningEn som var

för sexuel-60 kvinnorna hadei Fransisco, visaderade San procent utsattsatt av
ide olikai genomsnitt ståtti barndomen två män,övergrepp vuxna somav

fäder,kvinnorna hade utnyttjats sinatill. tredjedelarrelation Två styv-avav
andra manligabröder, 32fader fosterfáder, 28 sinaeller procentprocent avav

främlingar.tiotill familjen ochsläktingar, 31 vänner procentprocent avav
övergreppen Offrensgenomsnittlig tid 20 månader.underhade pågått aven

förstagenomsnitt tio vid detoch 16 i år över-ålder hade varit mellan år,tre
inför sighade positiva känslorkvinnornaEndast en-två procentgreppet. av

dem självainför sina mödrar. 70 ansågsjälva, inför ochmän attprocent av
blev prostituerade. Avhade samband med dei barndomenövergreppen att

i barndo-aldrig tidigare berättatkvinnorna hade 63 övergreppenprocent om
volin prostitution, Social Workexploitation influenceEarly sexual as anmen.

26 1983.
logisk konsekvensprostitution kan uppfattasuppenbartDet är att avsom en

får. Prostitutions-offer sexuellabarn, blivit förden självbild övergrepp,ett som
i prostitutionen hur de påfrågat kvinnori Göteborg har sam-seromgruppen

ochundersina erfarenheter sexuella uppväxtenbandet mellan övergreppav
kunde här.prostitution. Svaren såutse

migliten. berörjag gjorde jag Detallt, precis närJag stänger varsomav-
förvad jag skabrukar tänkainte. Jag göra pengarna.

med barn.ingenting jämfört med vad jag fickProstitution är vara om som-
utredningen för framhållasjälv hörde sig tillkvinna,En attavannan som

tjänade brahade fast kundkrets,prostitution, honfördelarna med att enuppgav
blivit för våldhade aldrigoch levde liv. Honmed utsattett gott avpengar

honhade våldtagit henne årfrån Han närbortsettnågon var sexpappan.-
barndom. ansågmed det under hela hennes Honhade fortsattgammal och att

uttryckteprostituerad, eller honmed hennes livdetta hade samband somsom
tafsakompisarfick min och alla hansmin barndomdet: Under hela pappa

betalagratis mig. ska dompå Nu
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Övergrepp i barndomen kan fungera slags inskolning till prostitution.ettsom
Förövaren kan anklaga offret för locka och lura honom till Han kanatt sex.
försöka döva sina skuldkänslor belöna henne efteråt med ellerattgenom pengar

Inte sällan har incestoffer tidigt fåttpresenter. de en litenär hora.veta att
Den kvinna blivit offer för sexuella i barndomenövergrepp kan ofta kännasom
sig hemma i prostitutionen. Hon upplever prostitution något hon varitsom
med tidigare och därför kärmer till samtidigt hon upplever sig utanförom som
i andra sociala sammanhang.

Barnevernpedagog Marina Berg, Pro-senter, Oslo, har efter fem års erfaren-
heter arbete med prostituerade kvinnor påpekat den starka benägenheten hosav
de prostituerade kvinnorna lägga skulden sig själva förpå det de blivitatt som

för. Ofta idylliserar kvinnorna barndomens historierutsatta och på sigtar
skulden för det skett. Som exempel honnämner Marit, vid elva årssom som
ålder blev våldtagen 30-årig Marit Nej, jag villsäger: inte sägaav en man. att
någon missbrukat mig sexuellt. Jag förälskad och ville följa med honomvar
hem den där gången efter skolan. Ett exempel Pia,är varit inlagdannat som
på sjukhus flera gånger under sin ochuppväxt blivit sexuellt utnyttjadsom av

sin fástmän. Pia Jag har haftsäger: det alltförtre bra och blivitav mors
ganska bortskämd Hvem kvinnene i prostitusjonen Prostitusjoner ur en-
utfordring for hjelpeapparatet, Oslo 1992.

Sexuella i barndomenövergrepp hör alltså till de faktorer, kansom vara
upphov till de känslomässiga eller sexuella störningar, många prostitueradesom
uppvisar. En sådan faktor kan känslomässig kyla eller sexualfientlig-annan vara
het i uppväxtmiljön. Många de kvinnor prostituerar sig har underav som senare

bott i olikauppväxten fosterhem eller institutionerpå och har saknat kärlek,
trygghet och närhet. gränslösaDen miljön hör också till sådana faktorer som
återfinns i prostituerade kvinnors dvs.uppväxt, uppväxtmiljö där inga fastaen

och ingagränser för sexualiten finns och där ingen egentligen brytt signormer
hur flickan beter sig eller hur hon lever.om

6.1.4 Sexklubbar sexindustrioch

Kvinnorna i könshandeln har ofta vistas tid i miljön och sig vid denvanten
innan de tagit själva prostituera sig. Den gradvisa tillvänjningensteget att till
könshandeln kan, särskilt för de kvinnorna, ha skett arbete påunga genom
sexklubbar eller medverkan vid framställning pornografi. Sexklubbar kan haav

dragningskraft på flickor i riskzonen.stor Många blir introducerade iunga
miljön väninna. Andra lockas löften glamoröst nattklubbsarbete.av en av om
På sexklubbarna får flickorna bekräftelse på de vackra och deär känneratt att
de får kvinnor. Oftast de inteär medvetnastatus deras arbete kansom attom
bli den direkta inkörsporten till prostitution. En kvinna kan börja medt.ex.ung

sitta i kassan på sexklubb. Hon vänjer sig vid märmiskornaatt och miljön.en
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uppträder.mångdubbeltkan tjänadet klartEfterhand står att mer om manman
nakenflickankan ju, är nästanblir Att dansa ävenLockelsen pröva stor.att om

Därifrånoskyldigt.ganska ärframståfortfarandeutmanande,och dansen som
prostitu-posering ochinkomstertill bättreinte långtdock ännusteget genom

sigdärigenom kännaredansexklubb kanpåflickation. En uppträttsom
utpressningssituation. Hennessig ibefinnaochstämplad på så sätt sortsen

sexklubbsmiljön.ihålla henne kvarutnyttjas tillberoendeställning att
ocksågatuprostitutiontillsker inte barasexklubbarnaRekrytering utangenom
lägen-call-girl-verksamhet ochprostitutiondolda formertill t.ex.somavmera

hade heltkontakt medhaftutredningenkvinnorhetsprostitution. deEn somav
prostitutionentilllyxprostituerad. Hennes väglivnyligen lämnat ett som

hadePå den tidenberättar:1980-talet. Honbörjansexklubb ibörjade på aven
de äckliga. DetVi tyckte barapubliken.medhelstvi inget umgänge varsom

trassliga hemför-frånoftast korntjejerna,sammanhållning mellangod somvar
lugnandeochamfetamin, alkoholförekom hel del drogerhållanden. Det somen

dörrenväninna indag komganska dålig. Enmedel. Förtjänsten genomenvar
klubbenhadesportbil. HonnyinköptastodUtanför hennesi frn päls. genomen
Detbörjat tjänaoch hadeprostitutionskunderfått kontakt med stora varpengar.

prostitution.medbörjadejaghennegenom
gradvis stegrade krav påkönshandeln ochtillvänjning tillSamma samma

kvinnor.förinnebärapornografiska industrindenekonomiskt utbyte kan unga
karriärellerlättförtjäntaförespeglingarFlickor lockas sompengaromgenom

ha samlagmedslutligen gär påflickornafilmstjärna. Närellerfotomodell att
sin början.prostitutionen tagitsjälva verkethar iframför kameran

Snabba6.1.5 pengar
betydelse.avgörandeprostitution haridebuterarkvinnorFör pengarna ensom

Med densjälv.tjänasjälvständighetochfrihetkänslaDet att pengaren avger
mellani allmänhetvalethar, starkvinnor oftastprostituerade ettbakgrund

frånkanjämförelseVidsocialbidrag.ochlågavlönat arbete pro-pengarnaen
förkvinnan sigsällan kompenserarIntelättförtjänta.ochstitution sig storate

hennetjänar.hon Pengarnai bakgrundensina brister engerpengarnagenom
kännerhonharfå upprättelse. Honnågot ochvarakänsla att pengar,att avav

situationen. Detta ärhon kan hanteraochbestämmersig uppskattad, hon en
prostitutionen.iförsta tidenbetydelsefull del denav

mycketinde kommerfort ärförsvinner likaUpplevelsen att sompengarna
till köpakonsumtion,används tillkvinnor. Pengarna attprostitueradevanlig hos

frånInkomsternaanvänds.eller intebortsakeroch finadyra pro-som ges
pengar, brännersmutsigadetriktiga ärintestitution känns sompengar,som

medsigvillkvinnorna göraIbland verkar detfickan.i pengarnaavomsom
kund.det baraslut ärin. Tarfort de kommer att talika en nypengarnasom
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Det mycket ovanligt,är bland de kvinnoräven tjänat mycket sinpåsom pengar
prostitution, de har kvarnågot de slutar prostitueranär sig. Såatt att gott som
ingen klarar det varit syftetäven från början. Oftaattav spara av pengarna, om

kvinnornagår också prostitutionen med skulder.ut storaur
Kvinnorna har ofta komplicerat förhållande till de de tjänar påett pengar pro-

stitution. Enligt prostitutionsgruppen i Göteborg kan för denpengarna pro-
stituerade fylla ungefär funktion detpå själsliga planet, kondomensamma som

det kroppsliga.gör på Kondomen inte bara till förär skydda smitta.att mot
Den hjälper också till skapa distans, skydda kvinnans integritet. Påatt att
motsvarande skaparsätt avstånd. Medan köparen använder kvin-ettpengarna

kropp för sina sexuella syften och hon spelar sitt spel, låtsas delta ochnans
njuta, koncentrerar hon sina tankar på de hon tjänar. Hon räknar dempengar
i huvudet gång på gång och tänker på vad hon skall använda dem till.

För vissa kvinnor har i sig ingen betydelse. Prostitutionen förärpengarna
dessa kvinnor enbart led i allmänt destruktivt beteende. De använderett ett
prostitutionen medel ned sig,svärta bekräfta sin dåliga självbild.ett att attsom
För detta krävs betalar, i fall det inte prostitution.äratt annatmannen

fårPengarna de äckliga och kan inteär användas till och bostad gårmat utan
till smink och skräpkonsumtion. För dessa kvinnor alltså prostitution inteär ett

försörja sig.sätt att

6.2 Olika säljaregrupper av

6.2.1 Kvinnor missbruksproblemmed

Sambandet mellan missbruk och prostitution kan olika Prostitutionpå sätt.utse
kan medel finansiera redan etablerat missbruk. Missbruket kanett att ettvara
också döva verkningarnasätt hårt liv prostituerad. Pro-ett att ettvara av som
stitution och missbruk båda konsekvenserär livssituationsvår Bakgater,av en
1993.

Drogmissbruk och prostitution företeelsertvåär sammankopplade,är tättsom
invävda i varandra, och ömsesidigt förstärker och befäster varandra.som
Kvinnor med missbruksproblem i synnerhet narkotikamissbrukande kvinnor-

hamåste mycket snabbt för finansiera sitt missbruk. En missbru-attpengar-
kande kvinna oftamåste välja mellan prostitution föroch brott få ihop dessaatt

kvinnligaMånga narkotikamissbrukare finansierar också pojkvärmers,pengar.
sambors eller hallickars missbruk sin prostitution.genom

En undersökning vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet,
omfattande 247 kvinnliga narkotikamissbrukare åren 1981-1983 in-som var
skrivna vid olika behandlingsenheter, visade 44 opiatmissbrukar-att procent av

helt delvis försörjdeeller sig prostitution.på siffraMotsvarande för demna
missbrukade centralstimulantia 14 kvinnornaHur mångaprocent.som var av



könshandeln108 iParterna

materialetutläsaskan intesexuella tjänsteri utbytefick narkotika mot ursom
N arkotika-prostitution.definierar dettasjälva sällankvinnornaeftersom som

kriminalitet blandochsituationsocialmissbruksvanor,missbrukande kvinnor -
1994.Stockholmkvinnor.opiatmissbrukandeochcentralstimulantia-

kvin-ungefär hälftenprostitutionsgrupperna,enligtgatuprostitutionen är,I av
40omkringmedräknarStockholmmissbrukare. I procentatt avmannorna

mindreDärtill kommermissbrukar heroin.könshandelni påkvinnorna gatan en
narkotika,missbrukarkvinnorna,ungefär 16 procent annansomavgrupp,

de miss-minst hälftenberäknasGöteborgläkemedel.ocheller Ialkohol av
missbrukarövrigaalkohol. Deanvändagatuprostitutionenibrukande kvinnorna
blandmiss-ellerutsträckning, ärheroin idock inte någon störrenarkotika,

främst heroin,narkotika,missbrukarekändaandelenMalmöbrukare. I är av
lägre.möjligen någotgatuprostitutionenalkohol ieller

Ungdomar6.2.2

på år.gatuprostitutionen har ökat någotibland kvinnornaMedelåldern senare
prioriteratprostitutionsgrupperna,berodetta påFramför allt kan attantas som

kvinnorförhindrateffektivt harpolisensamarbete mediungdomarna, att unga
gatuprostitution.sig ietablerar

20underkvinnornaungefär sjuGöteborggatuprostitutionen i är procentI av
gatuprostitutioneniunderårigaAntaletunder 18 år.tredjedelAv dessaår. är en

fåtalendastunderMalmö har årnärvarande lågt. Iför etti Stockholm är senare
förpassasunderårigagatuprostitutionen. Dei20 observeratskvinnor under år

aktuella inomhjälp. Oftast demed polisens ärvid behovfrångenast gatan,
enligt lagenomhändertagandeföremål förvaritredanoch harsocialtjänsten

vårdbestämmelsermed särskilda1990:52 unga.om av
pornografi ochmellanmellanformeri olikaindustrin ochpornografiskaI den

ungdomarefterfrågas. Hur mångakvinnornadet deprostitution är somunga
fastställas.dock inte kunnatverksamheter harfinns i dessasom

Psykiskt sjuka6.2.3

deunderproblem harpsykiskamed allvarligakvinnoralltEn större avgrupp
och Mal-GöteborgStockholm,gatuprostitutionen iiobserveratsårensenaste

gatuprosti-bland deförvirradepsykiskt sjuka ochandelenStockholm harImö.
del dessaprostitutionsgruppen ärEnligttill 17tuerade beräknats procent. en av
erbjudandenmednådärför mycket svåraochkontaktbarakvinnor knappast att

behandlingskontakter inominte ha någraförefallerhjälp och stöd. Deom
psykiatrin.

till sjugatuprostitutionen beräknatssjuka ipsykisktandelenharGöteborgI
andelungefär lika ärDärtill kommer1994.under år stor som psy-procent en
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kiskt avvikande. Av 100 kvinnor i gatuprostitutionen i Malmö hade år
1994 10-20 tydliga psykiska problem.

När psykiskt sjuka kvinnor påträffas i prostitutionen prostitutionsgruppernatar
ofta kontakt med den psykiatriska vården eller in skriftlig anmälan tillger en
aktuell socialbyrå. Det har emellertid visat sig mycket få dessa kvinnorsvårt att
omhändertagna. gällerDetta särskilt kvinnorna missbrukar narkotika.om
Varken den psykiatriska vården eller narkomanvården då viljatycks ta ansvaret
för dem.

6.2.4 Hiv-smittade

Av de gatuprostituerade ikvinnorna Stockholm enligt prostitutionsgruppenärav
8-10 hiv-smittade. Ett dem har utvecklat förstadier till aids. Dessapar av
kvinnor har kontakt med Smittskyddsläkaren, sjukvården och ibland med någon
frivilligorganisation, Noaks Ark. tyckerDe ofta de inte riktigtattex. passar
in i behandlingsprogrammen och kan uppleva sig socialt isolerade. deNär
uppmärksammas avvisaspå de omedelbart prostitutionsgruppengatan av men
erbjuds stödjande samtal för deras isolering skall brytas.att

Om, och i fall hur hiv-positivaså många, kvinnor finns i prostitutionensom
i Göteborg och Malmö har inte kunnat fastställas. Det kan dock befaras detatt
finns antal i båda dessa städer. Det kan också befaras det finns mör-ett att ett
kertal i Stockholm, eftersom det svårt upptäcka och förhindraär hiv-att att
smittade kvinnor prostituerar sig.

6.2.5 Utlänningar
Svenska prostituerade kvinnor ofta inte utländska kunder. vanlig inställ-Entar
ning hos kvinnorna utlänningar, i detta sammanhangär mörkamän äratt som
och typiskt utländska eller bryter på något språk, inteut annatser som accep-

kunder eftersom de ställer särskilda krav, lätt blir aggressiva ochteras som
behandlar kvinnorna de inte värda något alls.som om vore

Antalet utländska kvinnor i prostitutionen har ökat under iår alla tresenare
storstäderna.

StockholmI kan andelen kvinnor med utländsk härkomst i gatuprostitutionen
beräknas till omkring 20 och i Göteborg till omkring 30 Någotprocent procent.

inslag kvinnor från de förrastörre har inte märkts. kvin-öststaterna Någraav
från länderdessa kan dock ha etablerat sig i inomhusprostitutionen, enligtnor

från sina hemländer. demönster Av gatuprostituerade kvinnor anträffadessom
i Malmö 1993 34 utländskaår medborgare eller hade utländsktprocentvar
påbrå. härstammade frånDe antal olika länder, bl.a Danmark, Finland,ett stort
Indonesien, fornadet Jugoslavien, Polen, Vietnam och länder i Sydamerika.
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antalet kvinnor i gatuprostitutionenProstitutionsgrupperna har närnoterat, att
missbruksproblem liksom andelen kvin-minskar ökar andelen kvinnor medså

miss-utomnordiska kvinnorna har sällanmed utländsk härkomst. De meranor
nordiska.bruksproblem deän

delskvinnorna enligt prostitutionsgrupperna svåra nå, påutländskaDe är att
hallickberoendedels därför de oftagrund språksvårigheter och äratt meraav

kommer frånsvenskfödda kvinnorna. skäl kan också de,de Ettän attvara som
Vissakanske har prostitution.länder med kultur, på aven annan synen annan

fattigdom sig ha mycketkommer från och tycker det sådem länder med stor
utländskanegativa med prostitutionen.bättre här, det det Deuppvägeratt

sig stöd och den hjälpkvinnorna ha tillgodogöra dettycks i svårare attstort
prostitutionen.finna eller vilja ha alternativ tillsamhället erbjuder och attsom

i könshandeln6.3 KöparnaMännen -

6.3.1 Inledning
socialt eller juridisktprostitution moraliskt,sig betraktatVare ettman som
kvinnan, isäljande den prostituerade ståttproblem, det denär parten, som

Ändåosynlig.länge förblivit ochi könshandeln harKöparencentrum. anonym
varje könshandelsarena,den påkönsköparna numerärt störstaär sett gruppen

åtskilligt prostituerade.större än gruppen
tidigare köparna tycksbetydligtvi i dagTrots änatt vet om som gruppmer

säljsocialt problem huvudsakligen gällerföreställningen, könshandelnatt ar-som
lyckas ofta undvikautsträckning. Könsköpandeleva kvar i män t.ex.storna,

de knappast kandelaktiga i könshandeln,sig själva trots attatt varasomse
formdestruktiv, varjeprostitution bedömts såokunniga attatt avvaraom

främjande straffbelagts.
säljandekommit koncentreras till deni hög gradAtt uppmärksamheten så att

könshan-inte underköparen påkan bero på sättparten att exponeras samma
säljaren.lika skador Köparendeln. drabbas inte heller svåraKöparen somav

sarnti-könshandelsmiljön och behållerkortvariga besök ieller mindregör mer
vistassäljare,sin familjefar och yrkesman. För mångadigt identitet somsom

identi-bli leva,prostitutionen däremoti denna miljö, kan sättkonstant ett att en
tet.

särskilt mycketinteförklaring till den könsköpandeEn ägnatsatt mannen
vanligbeskrivitshan haruppmärksamhet kan också att man,som envara

inkomstklasser ochpraktiskt alla yrkesgrupper,finns representerad i tagetsom
slutsat-med normal, kantolkar vanligcivilstånd. Om synonymtsomman
manligofrånkomliguttryck för normal ochbli könsköp är rentettatt avsen --
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sexualitet. kan då förefalla ologiskt in upplysa ochDet påsättaatt attresurser
hjälpa framstår omöjliga förändra: Sådana heltärmän, mänattsom som

alltid varit. fråga biologi och manlig sexual-enkelt. Så har det Det är en om
drift.

finna belägg för köpta könsforbindelser intedock lättDet är äratt ettatt
ofrånkomligt för manlig sexualitet. Tyskland beräknades vid under-uttryck I en

erfarenhet prostitution 75 1.sökning andelen med Imän procentav vara
prostitutionsutredning.Sverige motsvarande siffra tio enligt 1977 årsär procent

för olikadessa skillnader uttryckDet svårt än synsättär annat ettatt somse
sexliberalis-eller olika grad könsköp i de båda länderna. Underacceptansav av
tidigaretid i Sverige 1970-talet också fler påpå sågs många män änmens

företag efter affärsmiddagarprostitutionsarenorna. inte ovanligtDet t.ex. attvar
bjöd sexklubbsbesök.på

for biologiskt betingad manlig sexuali-Att prostitution skulle uttryckvara en
antalettill varje pris få sitt utlopp, ocksåkräver motsägs atttet, att avsom

varierar vid olika tillfällen. samband medköpare starkt Ipå att storagatan
påtagligt.minskaridrottsevenemang visas TV, antalet köpare påt.ex. gatan
biologiskstarkare sexualdrift inteDet upplevs och benämns ärsom ensom

för given. sig starkt kopp-drift, alla Det någotgäng är rör ärsom en om som
historiska nutida sociala ochlat till och färgat hel kulturs såvälav en som

sammanhang. Borg m.fl., 1981 Prostitution Beskrivning,psykologiska -
förslag till åtgärder.analys,

relationensexuella tjänster finns bl.a. söka iSkälen till köpermän attatt
där-i omgivande samhällets ochmellan kvinnor och i allmänhet och detmän

2.de enskilda individernas könsrollernamed påsyn
samhället könsrollerna förstärksöverensstämmelse finns mellan ochDen som

kvinnor Asymmetrin i kvinnorsoch vidmakthålls i samspelet mellan och män.
mellanför sig främlingskapoch sexuella intresse och behov medmäns ett

indoktrinering viakönen. nutida samhället skapar också sin massivaDet genom
inte alltid medolika kanaler bilder kvinnor och män överensstämmerav som

desorienterade ibland för sina kvinnor. Inteverkligheten. Män blir och rädda
för och barnsällan kräver kvinnor sina de skall dela hemmän att ansvaretav

hjälpaifrån sig skallegentligen släppa något Mannenatt ansvaret.utan av
till, kvinnans villkor. sexualitet begränsas också ofta vad hansHanspå avmen

lever hennes nåd. Om hon upplever honomkvinna bestämmer. Hans lust
och känneralltför påstridig riskerar han hon drar undan sin kärlek hanattsom

sexualitetSett med blir kvinnligsig känslomässigt övergiven. mäns ögon en
tigga och be,eftertraktad kvinnor förfogar medan måsteöver männenvara som

bli slippa be lovförhandla. Könsköp kanövertala, snärja eller sättett att om
slippa meritera sig.eller att

detdisparat egentligen bara harKönsköparna kan grupp, somses som en
könsköphar fostrats till mansroll därde De ärär män.gemensamt, att en
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möjliga. därför ibland rimligt prostitutionkan talaDet attvara om som en
fördjupas,kollektiv mansfråga. Kunskaperna varför köper behövermänom sex

Människorliksom kunskaperna kvinnors och intima relationer. ochmänsom -
vill egentligen inte ha känslolös sexualitet.män -

6.3.2 genomsnittligKönsköparen manen-

prostitutionsutredning Till från1977 konstaterade: skillnadårs gruppen pro-
stituerade kunderna fall i statistiskbestår i urval imänstort sett ett vartav som

manliga normalbefolkningen SOU 1981:71 81.bemärkelse liknar den s.
undersök-Att denna beskrivning har sin giltighet också i dag bekräftas deav

ningar gjorts sedan detta skrevs. Kunskapen könsköparna personersom om som
Prostitutionsgrupperna ihar emellertid utökats och bilden har nyanserats.

Stockholm och Göteborg båda tid genomfört projekt, avseendehar senare
i flickstimmet, prostitutionskunder ikunderna i prostitutionen Torsken om
1994. studierna bygger intervju-Stockholm, 1994, och Mansprojektet, Båda på

med Göteborg har intervjugruppen, bestod 40könsköpare. I män,som aver
viajämförts 250 andra köpare, vilka inhämtat bakgrundsfaktamed man om

bilregistret. kvinnliga prostituerade sin kunden.Vidare har pågett syn
Gemensamt intervjuundersökningar med könsköpare de byggerför alla är, att

påverkar självklartfrivillig medverkan från sida. Detta urvalet. Depå männens
prostituerad betydelselös, enstaka händelseför vilka besök hos ärmän, enen

motvilja kontakt med myndigheter, villoch de känner starkmän, motsom
könsköp. heller deknappast medverka i intervju Interör män ärsomsomen

farliga frivilligt.kriminellt våldsamma och medverkarbelastade eller ärsom
finns behovet få talaBland för medverka i undersökningmotiven attatt aven

sina anhöriga ellerinte kan med ochdetta, vännerprataman om, enom som
tjänster inskränkas.för möjligheten köpa prostituerades kommeratt attattoro

lyftasyften naturligtvis i riktning antingenDessa kan påverka attmotsvaren
könshandeln.fram prostitutionen eller idylliseraförnedring och skam attrunt

Även alla prostitutionskunder ochinte har nått äventyper omom man av
sannings-haft olika motiv för sin medverkan, kan ändåharmännen varasvaren

betydelsefull information könsköpandeenliga och innehålla män.om gruppen
och deProstituerade kvinnors beskrivning förhandlingar priser avav om

samstämmig.tjänster utförs i könshandeln förefaller ganska Derasatt varasom
blir suddig ochvilka de och de uppträderbild däremot hurärmännenav --

osäkra och ynkliga ochmotsägelsefull. beskrivs säkra,Männen som som som
överlagdominanta och passiva. De beskrivs ocksåmanliga, somsom somsom

sådana iblandtrevliga, det bland kunderna finnsvanliga och trots att som
gällerför misshandel eller våldtäkt. detkvinnorna När männensutsätter grov

prostitution, listayrken lämnar kvinnor, med mångårig erfarenhetelva av en
bl.a. advoka-skulle kunna duga allmänt yrkesregister och upptarsomsom som
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industriarbetare,förskolelärare,låssmeder,egenföretagare,elektriker,ter,
direktörer,högskolestuderande,lastbilschaufförer,resande,städare, restaurang-
1994.Mansprojektet,politiker och läkare.bagare,anställda,

köparehuvudgrupperprostitutionsutredning skilde mellan två1977 års avav
för-mindre fastai ellerlevernämligen delssexuella tjänster, män mersom

inte leverdelsdet armorlunda, mänsökermed kvinnorhållanden sommen som
svårighetersig haeller uppleverförhållande och hari sådant attnågot som

med kvinnor.knyta kontakt
i femin könsköparnamansproj ekt delathar i sittprostitutionsgruppGöteborgs

nätverk.sexuellaavseende deraskategorier med påolika
samboende.gifta eller Dekategorii dennaMärmen ärA1lkonsumenterna.-

förhållande och köperfastavid sidan sittsexuella relationerhar hafthar eller av
kvinnorrelation tillprostituerade kvinnor. Derassexuella tjänsterdessutom av

pornografisåvälstorkonsumentersexualiserad. Debeskrivs är somavsom
förhar lätttill könsköpet. Deaffärsmässig attitydoch harsexuella tjänster en

ha haftsig intesäkerhet.och utstrålar Dekvinnorkontakt medfåatt anser
uppgifthar enligtpubertet ochellerproblem underspecialla uppväxtnågra egen

livsstilsexkan hasjälvbild.negativ Dessa män sägasinte någon som
inte medkategori leverRelationsundvikarna. Denna män partnerenav-

tillfälligai ställetharfasta förhållanden. Defrånsig aktivt bortahållerutan
prostituerade.sexuella tjänsterde köpersamtidigtförbindelsersexuella avsom

samboende. Degifta ellerallaKompletteringsköparna. Dessa män är anser-
andraharfungerar. Mannenolika skäl intesexuallivet med partnernatt av
hon.oftarevill sexuellt äneller han ha umgängekvinnansexuella önskningar än

sexuella tjänsterupplever inte köpviktigt ochtrohettyckerDessa ärmän att av
förbindelse.utomäktenskaplig Dealternativ tillotrohet ettutan ensomsom

sinafårde inteprostituerade, eftersomtillfulla gåsig ha sin rätt attanser
positivbeskriver sin uppväxttillgodosedda hemma. Männensexuella behov som

till föräldrarnasina relationeroch som varma.
sexuellade köperför dessaUtmärkande ärRelationssökarna. män att-

kvinna. harDemed någonlever tillsammansde intei periodertjänster bara när
flestamed dem. Derelationerochmed kvinnor upprättafå kontaktsvårt attatt

fastönskar i ställettjänster ochsexuellaköpavill slutadessa män att enav
vilketfamiljerelationer,haft dåligaoftaharkvinna. Dessa mänrelation till en
undernegativ självbildhaftoch de harsig utanför,de käntlett tillhar att en

puberteten.
medsexuelltdebuteratharhörTill denna mänrefuserade.De somgrupp-

harsexuella kontakter. Dehaft dennaenbartprostituerade och typ enavsom
i avvaktan påprostitueradetilltill trohet och gårinställningromantisknärmast

och de harpräglats kylauppväxttörhållanden harrätta.finna den Derasatt av
flickor under puberteten.tilli relationensvårigheterupplevt
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Grovt skulle alltså de könsköpande enligt Göteborgsmännensett prostitutions-
kunna karakteriseras antingen egocentriker eller empatiker. Tillgrupp som

den första kategorin hör köpermän vad de vill ha, därför det enklareärattsom
inledaän relation. De vill ha omedelbar behovstillfredsställelseatt och saknaren

intresse för andra människor hela individer. Fixeringen vid har i vissasom sex
fall blivit livsstil för dem. Det är män sigsäger nöjda med sigen som vara
själva och sin tillvaro och inte vill sluta köpa Den andra kategorinattsom sex.

de längtarär män efter, inte förmår skapa, tillfredsställande rela-som men en
tion med kvinna eller inte förmår finna någon dela tillvaron med.en attsom
Prostitutionen blir för dem relationutväg inte fungerar elleren ur en som en
ersättning för den relation de inte lyckats etablera. Många dem skulle avståav
från köp sexuella tjänster deras liv förändrades. För dem könsköpetärav om
ofta förknippat med vånda.

Den gjorda kategoriseringen könsköparna grundar sig på männensovan av
relationer och sexuella nätverk. Om till motiv förmännens könsköpman ser
från utgångspunkt, vad den omedelbaraär orsaken tillt.ex.en annan som
könsköpet, skulle indelningen kunna pågöras sätt.annat

En undersökning, gjordes 1979-1980år vid Malmö Allmänna Sjukhussom
med män sökt förvård misstänkt venerisk sjukdom och någon gångsom som
besökt prostituerad, visade olika motivgrupper kunde urskiljas Sexu-atten sex
alitet ansikte, 1984.utan

De män det sexuella behovet skäl förhållandevis få,som uppgav som var
vilket tyder besöketpå hos prostituerad inte främst handlaratt enkeltetten om
uttryck för sexuella drift.mäns

Spänning, nyfikenhet och variation motiv. dennaI åter-ett annatvar grupp
finns männen har dragning till själva könshandeln och till de möjlig-som en
heter finns där.som

Kontaktsvárigheter, ensamhet och bristande sjdlifärtroende motivet för devar
män hade längtan efter kvinna överhuvudtaget och inte i första handsom en en

prostituerad kvinna.en
Samlevnadsproblem skälet för de hade problemmän i sina fasta för-var som

hållanden eller svårigheter klara fasta förhållanden till kvinnor.att av
sjömän, och utlandsresenârer sökte sig tillmän kändasemester- var som

könshandelsmiljöer utomlands, därför de upplevde brist på kontakter hem-att
Till denna hörde också arbetademän utomlands och hadema. grupp som

svårigheter få vanliga kontakter där de befarm sig.att
Bland övriga motiv återfinns grupptryck, alltså efter förmän manligasom ger

kamraters påverkan.
Beskrivningen motivmärmens väl låter sig förena med den be-av som ovan-

skrivna kategoriindelningen överensstämmer också med de motiv 78 könskö--
pande vid utredningensmän telefonundersökning hösten 1993 avsnittuppgav
5.2. De flesta skäl spänning, nyfikenhet, bekvämlighet, starkangav som
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blyghet ochdetvanligtMindrevill inte.min frusexualdrift och attvar
motiv.anfördesensamhet som

underi Malmöundersökninggjordesåldergäller könsköparnasdetNär en
samladesvilka datakönsköpare,423 bilburnaomfattande1978 1979åren om-

köpa-visade denUndersökningen störstaoffentliga register.in via att gruppen
20-29 ochår2230-39 år,åldersintervalletfanns i41 procentprocent, varre,

Sexuali-59mellan 50 och årslutligen40-49 12år.16 procentprocent varvar
1984.ansikte,tet utan

undersökning,liknandei Göteborggenomfördes1990,årTolv år ensenare,
i könshan-prostitueradeförarebilar,identifieringbaserad på tog uppvarsav
desamma,ochförare ägarekontrollfann då, efterdelsområdet. Man att varav

ökadeantalet köpareochgenomsnittsålder 45 årpåhade attmännenatt en
till 80framganska brantminskaför sedanåldertill 40-49successivt års attupp
äldreblivitgenomsnittligt någotköparnaförefaller såledesår. Det omsom

fortfarande1940-talet utgörfödda påochdecenniet mändetunder attsenaste
1994.Mansprojektet,könsköpareden stora gruppen

forskare,norskagjorts tvåmansrollen harochkönsköparnaanalysEn avav
såvälharkönsköpetUtgångspunktenTaksdal 3. ärochPrieursociologerna att

utgångs-dimension. dennaFrånhistoriskkulturell ochpersonlig ensom enen
bestårutskiljas. Denkönsköpareforskare tvåenligt dessapunkt kan sorters ena

i deförändringareller kaninte villföreträdesvis äldre män accepterasomav
traditio-kallar demForskarnakvinnor.ochmellanrelationerna mänallmänna

föreställningarvid gamlahåller fastförlorare. Det männalister eller är som
möjligheterskäl saknarolikakvinnor attdominans övermäns men som avom
uppgift blirProstitutionenslivet.verkliga attdominans i detdennaiscensätta
andraDenkrävsenda ärbrist, detdennakompensera gruppenpengar.som

könslivet präglatspåföreträdesvis män,bestårkönsköpare avvars synyngreav
Genomsexualitet.illusionermassproduceradesamhälletsdet moderna om

orealistiskasexualitet skapasexponeradoffentligtoch andrapornografi typer av
möjligtallting såblirprostitutionenIsexualitet kanvadförväntningar på vara.

överskridas. DennekanochGränserbetala.villigkundenlänge är att normer
fuskare,betecknasforskarnaenligtkankönsköpare som avmanenensom

undviker detjämlikmedrelationsjälv isigförlora partnerrädsla för att enen
kvinna.medverkliga mötet en

männenköper6.3.3 Vad

kvällar hondeantal mänkontaktadkvinna blirprostitueradVarje stortettav
prostitutionsområdeGöteborgskväll ivanligUndersig påbefinner gatan. en

förhandlingarEfteri medeltal 17 män.kontaktadvarje kvinnablir t.ex. av
under dekvällgenomsnitt fem mänmed ivarje kvinna överenskommer per

1994.Mansprojektetområdetuppehåller sig igenomsnitthon itimmarfyra
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De allra flesta köpermännen samlag. Därefter vanligast franskt,är dvs.av
oral stimulering penis, och toppmassage, dvs. stimulering penis medav av
handen. Andra köpare har udda önskemål bondage;såsom de vill blimer
bundna, piskade eller slagna. Toasex, där kunden vill urinera på den pro-
stituerade eller själv bli urinerad hörpå, också till de udda önskemålen.mer
Några köpermän prostituerad kvinna sällskapsdam timmarnågra elleren som
under hel helg. En del prostituerade kvinnor tycker sig märka ökningen en av
perversiteter i könshandeln.

Priserna för de olika tjänsterna varierar. Enligt uppgift priset förär samlag
för närvarande 300-700 kr, vanligen 400-500 kr. För franskt får kunden
betala 300-400 kr och för toppmassage 200-300 kr. Masochistiska män som
vill bli slagna, bundna eller piskade får betala 1 000-1 200 kr halv-mer, per
timme. Sällskapsdamens tjänster betalas med l 000-1 500 kr timme.per

ÖnskemålMånga försöker förhandlamän priset. platsen där tjänstenom om
skall utföras hör till det kan påverka betalningen. Det ocksåär vanligtsom att
män uppehåller sig i området och inleder förhandlingar tjänster och pris,om

de inte alls har för avsikt köpatrots att något. Särskilt kvinnor råkaratt utnya
för dessa män. Män, i könshandeln,är kan sin sidaå få betalasom nya ett
högre pris andra innanän de lärt sig gängse priser och prutmån. Visst samarbe-

det gällernär priser förekommer mellante kvinnorna, även solidaritetenom
förefaller tidigare.änatt vara svagare nu

Den vanligaste platsen där tjänsten utförs är bil. Det förekommermannens
också kvinnorna disponerar husvagnar, husbilaratt eller lokaler dit de kan ta
med sig köpare. I vissa fall, det gällernär stamkunder eller den sista kunden
för kvällen, kan kvinnan med sig honom hem till sig eller följata med honom
till hans bostad eller arbetsplats.

Köp sexuella tjänster förefaller upplevas skamfyllt i dagav att änsom mera
tidigare och för döva vill imän utsträckningatt större forma köpetsamvetet så

det liknar relation. Vissa villatt köpamän fantasivärld de själva fåren en som
regissera. En värld där de manliga,är attraktiva, sexuellt skickliga och åtråvär-
da. De kan ha fåfäng dröm kontakten skall leva vidare till be-atten om en
stående relation.

6.4 Hallickar och andra kopplare
Vid sidan säljare och köpare i könshandeln finns olikapå sättav personer, som
påverkar, kontrollerar ocheller tjänar verksamheten,styr, på nämligenpengar
kopplarna. Kopplare denär på något främjarsätt eller på otillbörligtettsom

ekonomisktsätt utnyttjar någon prostituerar sig. Kopplarnaatt kan alltsåannan
indelas i två främjare och profitörer. denI könshandelnsmån främjgrupper, are
tjänar på könshandeln kan sammanfalla.sägaspengar grupperna
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hallicken denvanligastedenmänniskor ärvad mångaTvärtemot mantror,
socialformmed eller har någonihopleverprostituerade kvinnanden avsom

sambo-hallicken,honomkunna kallaskulletill. Mankänslomässig relationeller
olika sätt.Relationen kan påhusbehovshallicken.eller utse

endadenkankvinnaprostitueradtillsambonellerHjärtevännen varaen
positioni likaoch han kankvinnan har utsattrelation somnära envarasom

hon. Delivserfarenheterbakgrund ochoftaharhon. Han somsammasamma
livet.tilltufsadesigbåda uppleverdesamhörighetkännakan att avgenom

sedanförhållandetingåttkan hakvinnan spontantprostitueradedenochMannen
levasig. kanDeprostitueratinnan hondem och ännumellantycke har uppstått

varandra.medsina inkomsterdelarelation ochkänslomässigömsesidigi en
tillsigutvecklarförhållandetposition i ett rentkanskeVanligare är att mannens

kanske kundehonföds tankenhallickförhållande. När att pro-tryterpengarna
blirbästa. Hanoch för derastidför kortaresigstituera mergemensammaen

prostitution. Hantjänarkvinnandeberoendeeller mindre genompengarav
fortsätta,hennebindningar tillkänslomässiga attattutnyttjar hennes att pressa

småningom kanhotelser såmed trap-kanskeinlederHantjäna somvagamer.
misshandel.och allti ständig grövreövergårtill våld, somupppas

narkotikamissbrukandedeflertaletharprostitutionsgruppernaEnligt pro-av
skaffaprostitutionskallsambo-hallick. Honkvinnornastituerade genomen

kansällansambons. Intetillocksåmissbruktill sittinte baramedel utaneget
eller påcaféerparker, påochi trapphusochhallick sitta väntadenneseman

prostitutionenfrånprostitutionsområdet påi närhetenkyrkogårdar pengarnaav
narkotika.sin dosoch på av

påverkarhankönshandelnfrämja attkan alltså sägasSambo-hallicken genom
sig. Hanprostituerafortsättaochellersigprostituerabörja attkvinnan attatt

tjänarhon påutsträckning demindreellersig itillgodogör större pro-pengar
beskyddare.henneshanIblandstitution. somagerar

prostituerade.med denrelationiocksåhallicken leverprofessionelleDen en
inflytandehansökamedel föri sigmålintehär attRelationen ettär utanett

bunditmedvetetmedbörjathaFörhållandet kankvinnan. attöver mannen
känslomäsMedkärleksfull.ochomtänksamvisa sigtill sigkvinnan attgenom

håller hennesig. Hanprostituerabörjafått hennehar hanpåtryckningarsiga att
utfästelserochlöftenbörjan etttillprostitutionen,ikvarsedan omgenomen

och krävervåld,fysisktpsykiskt ellersmåningomochbättre liv avgenom
utnyttjarhallickenprofessionelleDenmyckettjänarhonhenne att pengar.

fårkvinnornadeoch leversamtidigtkvinnorflerakanske genompengar
prostitution.

vräkigochkläderflottamedihallickenprofessionelleDen myten mannen-
prostitutionsgrup-enligtsig,förarbetande ärflickorstallharbil ett avsom-

svenskai dentidigarefigur änsällsynterfarenhetpolisensoch numerenpernas
återfin-skepnad och kanimöjligenuppträderkönshandeln. Han numera en ny
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där bordelliknande verksamhett.ex. bedrivs i lokalnågon eller inomnas sexin-
dustrin.

inteDet baraär främjaremän är eller profitörer i könshandeln. Kvinnligasom
hallickar förekommer också. Till denna främjare måste räknas detyp av pro-
stituerade kvinnor introducerar sina väninnor i könshandeln. Det har ocksåsom
visat sig del kvinnor, själva verkatatt prostituerade, de blirnären som som
äldre tillövergår driva massageinstitut eller liknandeatt någon verksamhet,
där andra kvinnor säljer sexuella tjänster.yngre

Annonshallickär den upplåter könshandelns iannonsutrymmesom parter
tidningar, tidskrifter och andra tryckta alster. Det kan sigröra kontaktan-om

i särskilda tidningar eller i dagspressen kroppsvård, bakomnonser annonser om
vilka döljer sig erbjudanden sexuella tjänster. Det kan också vissaom vara

07l-nummer. Intäkterna sådana är och viktigarmonser om av storannonser en
inkomstkälla för flertal tidningar. Flera de prostitutionsformerett ärav som
vanliga i dag, massageinstituts- och lägenhetsprostitution,t.ex. förutsätter att
köpare och säljare får kontakt via Denna hallick har därförtypannonser. av

betydelse främjare prostitution.stor som av
Hyreshallickarna, upplåter lokal eller lägenhet där de sexuella tjänsternasom

kan utföras, förutsättningär för de inomhusprostituerades verksamhet. Deen
kan därför också sägas betydelse. Trots hyreshallickar-storvara en attgrupp av

borde lätta upptäcka, lagförs få. Anledningen härtillatt kanna vara attvara
fastighetsägare, de märker de observerade,är själva polisanmäleratt miss-om
tanke prostitution förekommer i deras fastighet.att Till denna kategoriom
hallickar kan också hänföras innehavare hotell, upplåter för tillfälli-av som rum

sexuella tjänster ersättning.motga
Kopplare ocksåär de främjar könshandeln upplåta andraattsom genom

kontaktytor där köpare och säljare i könshandeln kan mötas och köpslå, liksom
de förmedlar kontakt mellan köpare och säljare telefon. I eskortverk-som per
samhet förekommer detta i företagsform. Andra exempel härpå kan inne-vara
havare barer, och sexklubbar bartendersrestauranger och taxichaufför-av samt

förmedlar telefonnummer till prostituerade. får inteDessa sällaner som ersätt-
ning i någon form för sin tjänst.

Personer bedriver koppleriverksamhet i samband med sexklubbar ochsom
sexbutiker eller i samband med avancerade former organiserad brottslig-mer av
het, har inte kunnat påvisas i några enstakaän fall i Sverige.mer

Andra främjare

Om främjande könshandel skall innefatta alla de handlingar kanav anses som
tänkas medverka till utbredning könshandeln samhällsföreteelse, kanen av som
ytterligare räknas in i kretsen främjare.personer av

De könshandelns mellantransporterar olika platser i syfte för-som parter att
medla prostitutionskontakter kan främjasägas denna handel. Exempel sådanapå
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och könshan-sexklubbartipsar sina kundertaxichaufförerär omsompersoner
könshandeln.idelsområden och även parternatransporterar

säljerframställer ellermening kan också deFrämjare i vid porno-vara som
sexualitetenförmedlar påherrtidningar,och s.k.grafiska tidningar synsom en

legitimerar ochkvinnamellan ochförhållandetoch på uppmuntrarsomman
indirektdirekt ellerresebyråerexempel kankönshandel. Ett annat somvara
i andraprostitutionskildringarinbjudandeturister medmanligalockar av

länder.
narkotika medverkarprostituerade mednarkotikamissbrukandeförserDe som

kan dekönshandeln. män sägasi Detsammahålla dem kvartilldärigenom att
föri könshandelsområdetuppehålla sigingårlevnadsmönsteri attgöra, attvars
skjutsnarkotikainköp, medmed sprit- ochkvinnornaprostitueradebistå de

kontakter mellanockså oftaförmedlartjänster.andra Dessa mäneller med
avsnitt 5.7.seprostitueradekunder och även

Sammanfattning6.5

säljarna iKunskapenentydiginteprostitutioneniKvinnorna är omgrupp.en
gatuprostitutionen.den synligatill kvinnorna ibegränsadkönshandeln iär stort

olikabland kvinnor på sättmestadelsrekryterasi könshandelnSäljarna som
fått negativsjälvrespekt ochsintidigt berövatsi livet,fått dålig start ensomen
sexuellaprostitution ochmellan över-sambandettid harsjälvbild. På senare
handlar sällanProstitutionsdebutenuppenbart.blivit alltmerai barndomengrepp

successivdetSnarare handlari förnedring.djupt fallplötsligtett enomom
rad faktorerkandennakönshandeln. Itillvänjning tilloch gradvis process en

roll.industrinpornograñskaoch densexklubbarbl.a. spelarmedverka, storen
hälften missbrukareungefärkönshandelni ärkvinnornaAv gatan av

ökatstörningar harpsykiskakvinnor haralkohol. Andelenellernarkotika som
kvinnorna iMedelåldern förutländska kvinnor.andelenliksomår,på senare

liten.mycketunderårigaandelen ärmedanhar ökat någotgatuprostitutionen
fann, harprostitutionsutredningentidigarefrån vad denOm utgår upp-man

erfarenhet könsköp. Det ärsvenskatio de männenskattningsvis procent avav
avvikerKönsköparensexuella tjänster.köpermannenden vanligeinte som

ekonomi ellergäller yrke,detgenomsnittsmarmenfrån närvisserligen inte
inställningendet gälleravvikande närfår däremothan sägascivilstånd varamen
följd denkanskeinställning kankvinnor.och Dennatill sexualitet avvara en

uttryckkönsköpareotillräcklighet mångakänslorvilsenhet och de gettsomav
sexualitet,kränkterfarenheterocksåfinnsdel attför. Hos männen avavaven

i livet.utnyttjande tidigareochförförförda eller övergreppha blivit utsatta
avskaladekravrelation, närhet ellermedProstitutionskontakterna utansex -
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relationer kan bli möjlighet slippa konfronteras med dålig självkänslaatten-
och oförmåga utlämna sig själv i genuina mänskliga kontakter.att

Koppleriverksamhet förekommer i olika former. Hallickar, deltarsom av
inkomsterna från sambons eller flickvännens prostitution, förekommer i ganska

utsträckning bland de gatuprostituerade.stor Den professionelle hallicken, som
har ellertvå flera kvinnor prostituerar sig och honom del i inkomster-som ger

inteär så vanligt förekommande. Annonshallicken och hyreshallick-na, numera
har betydelse främjare prostitutionstor eftersom flera deen som av av pro-

stitutionsformer är vanliga i dag förutsätter köpare och säljare fårsom att
kontakt via och det finns lokal där könsumgängetatt kanarmons ägaen rum.

Noter

l Enligt undersökning tysk TV genomförde 1991år påen ettsom representa-
tivt urval 1 000 män. PetterssonLarssonKousmanen: Varför går mänav -
egentligen till prostituerade. djupanalysEn könsköpande män.av-

2 Rita Liljeström har i Samhälle, könsroller och sexualitet, DsS 1980:9,
Prostitutionen i Sverige, kap. utförligt beskrivit samband häremellan.

3 Prieur och Taksdal: Clients of prostitutes Sick deviants ordinary menor-
A discussion of the Male Role Concept and Cultural Changes in Masculinity
Nora 2 105-114. 1993.no s.
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7 Homosexuell könshandel

manlig

homosexuella prostitutionen inte tidigareDen har kartlagts i Sverige. jäm-En
förande studie denna form prostitution viss tid låter sig därföröverav av en
inte Kvinnlig homosexuell prostitution, dvs. kvinnor säljergöras. sexuellasom
tjänster till andra kvinnor, förekommer veterligen inte i någon nämnvärd om-
fattning i Sverige. kan det finnas homosexuella kvinnor säljerDäremot som
sexuella tjänster till Med homosexuell prostitution i fortsättningenmän. avses
endast manlig homosexuell prostitution, alltså säljer sexuella tjänstermän som
till andra säljaren homosexuell heterosexuell tilleller sinmän, äroavsett om
läggning. omfattningenHur denna dvs. hur mångaär, män ägnarstor av som
sig homosexuell prostitution antalet prostituerad, har inteoch kontakter per
kunnat fastställas.

För utredningens räkning har kriminologen Tiby genomfört undersök-Eva en
ning manlig homosexuell prostitution. Redogörelsen nedan grundar sig påav
hennes prostitution SOU 1995: 17. de fall hänvisningarHomosexuell lrapport

tillgjorts utländska studier, finns såvitt bekant inte motsvarande forskningnågon
rörande svenska förhållanden.

Manlig7.1 homosexualitet

finns olika homosexuella med skilda livsstilar,Det många värde-mäntyper av
ringar och normer.

litteraturen har följande indelning de homosexuella gjorts.I männengrova av
latinamerikanska könsroller och aktiva inteDen hårt mänstyrstypen av ses

homosexuella, de har sexuellt med Endast de mänumgänge män.trots attsom
passiva definierasi sexualakten homosexuella. Påär sättsammasom anses vara

i muslimska världen. grekiske homosexuellehomosexuell den Den ären man en
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har sexuellt med tonårspojkar. västerländskaDenumgängevuxen man som
sexuellt förhar med andra ochumgänge män,ärtypen som vuxnaen man

vilken den homosexuella identiteten spelar roll. denna kultur användsInomstor
förbög vedertagen beteckning homosexuellsom en en man.

finns anledning uppmärksamma skillnaden mellan och doltDet öppetatt
homosexuella homosexuella inte sinMångamän. män, öppet accepterarsom
längtan efter med andra lider dålig självkänsla. söker oftaDemän,sex av
kontakt med andra efter alkoholförtäring eller drogintag, vilket kanmän
medföra betydande utsatthet för brott.

Andelen homosexuella uppskattningsvis till tio befolk-uppgår procentca av
ningen. situation iUtredningen homosexuellas samhället andelenattmenar,om
kan lägre undantar de bisexuella och endast räknar dem ärvara om man som
uteslutande homosexuella SOU 1984:63 36. Andelen homosexuellaöppets.

mycket liten, kanske tio de homosexuella männen.män är procent av
Undersökningar homosexuella sexualvanor fore och under aids-epide-mänsav

min förändrat sina och tillämpar säkrarevisar, harmånga mänatt vanor numera
Tidigare uppmanade homosex-litteraturen experimentera, brytamärmen attsex.
konventioner själviska. i ställetoch Numera männenmot att tavara uppmanas

kontroll.låta bli och haatt attansvar,

7.2 Manlig homosexuell prostitution
undersökningar visar andel de homosexuellaUtländska männenatt storen av

undersökning 64 homosexuellahar erfarenhet prostitution. l norskav en av
sig. amerikansk12,5 de hade prostituerat under-Enmän procent attuppgav

sökning omfattande 038 homosexuella visade 35 dem hade1 män att procent av
erfarenhet antingen sälja eller köpa sexuella tjänster. studieIattav en annan
från 28 de betalat för sexuelltUSA någon gångmännenprocent attuppgav av

med eller 24 hadepå någon gångumgänge sätt. männenannat procentpengar av
försjälva fått betalt i för och hela 32 hade fått betalt påprocentpengar sex sex

sätt.annat
Även inte kan fastställa exakt hur homosexuella harmånga män somom man

ändå prostitutionerfarenhet prostitution, kan dra den slutsatsen, ärattav man
relativt vanligt förekommande i den homosexuella kulturen. En orsakernaav
härtill kan kunderna har sexuella kontakter påsvårt sätt,annatatt att envara

tabubelagt skamligt.homosexualitet ochattannan anses
familj försörjningsbörda mycket mobilahomosexuella ochMånga ärmän utan

prostitutionsmönster finns i utlandet kan därför haoch globala. De storsom
könsköpare.relevans för svenska förhållanden och svenskaäven
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7.3 Former, omfattning och osynlighet
svårigheterna skilja mellan vanligt homosexuellt kontakttagande och kontakt-att
tagande i homosexuell prostitution Diskretionär kännetecknande förärstora.
den homosexuella prostitutionen, vilket den allmäntgör mycketäratt sett
svårupptäckt. Vissa prostituerade präglas särskilt osynlighet. Ettgrupper av av
exempel sådana osynligapå grupper de mycketär pojkarna. Attunga unga
pojkar prostituerar sig framgår emellertid bl.a. intervjuer med prostitueradeav

berättar de börjat sinmän, verksamhet i mycket år. Ettatt annatsom unga
exempel sådanpå har tämligen fast kundkrets,är män elleren grupp som en

får kontakter bekanta, ofta i högre sociala skikt i samhället.som genom
Flera förekommande prostitution i nutida svensk publiceradnämnstyper av en

undersökningen homosexuell prostitution. Undersökningen har gjorts iav
Göteborg 1991.år Gatuprostitution den synligaste formen.är Det ocksåär
gatuprostitutionen primärt undersökts. Vidare nämns annonsprostitutionsom
där kontakt i herrtidningar och i s.k. sexkontakttidningar.tas genom annonser
Prostitutionskontakter förekommer också på badhus och irestauranger, sex-
videolokaler Heta linjen och Telias 071 Prostitution medsamt genom -nummer.
fasta kunder förekommer också. iPro-sentret Norge har i undersökning åren
1993 konstaterat, det i Oslo börjat bli vanligare prostituerade harmänatt att
massageinstitut. Också i Danmark tyder ökningen antaletav massageannonser
på den homosexuella prostitutionen flyttar inomhus. Den platser elleratt typ av
lokaler där homosexuell prostitution förekommer beskrivs i huvudsakpå samma

i svenska och internationella studier.sätt
Sverige harI den homosexuella prostitutionen tidigare beskrivits ettsom

storstadsfenomen. enkätundersökningDen prostitutionsutredningen gjordesom
våren 1994 visade homosexuell prostitution enligt polisen förekom i Stock-att
holm, Göteborg och Gävle. Polisen i Linköping och Nyköping sådanattuppgav
prostitution förmodligen förekom där. Socialtjänsten däremot kände till homo-
sexuell prostitution på åtta vissa dem i litenpå mycket omfattningorter av- -
nämligen Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Jönköping, Helsingborg,
Klippan Staffanstorp.och Ett invandrarprojekt Socialförvaltningen i Lundsom
genomförde 1993 visadeår det fanns homosexuell prostitution också där.att

därtillLägger de uppgifter Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,man som
RFSL, lämnat homosexuell prostitution, efter enkät i december 1993,om en
visar det sig sådan prostitution förekommer i Norrköping, Halmstad,ävenatt
Luleå Växjö.och Det kan således finnas skäl revidera uppfattningenatt om
homosexuell prostitution enbart storstadsfenomen.ettsom

I Göteborg förekommer den homosexuella prostitutionen huvudsakligen i vissa
stadens centrala delar. Någon exakt kännedom prostitueradeantalet mänav om

finns inte. Enligt polisen brukar vardagskväll ungefär fem manliga prostitue-en
rade, med enbart manliga kunder, siguppehålla prostitutionsplatserna.på
Prostitutionsgruppen har beräknat antalet homosexuella prostituerade imän
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antaletsocialtjänsten okänt, större äntill minst 20. EnligtGöteborg är men nu
1994 visar myndigheternaEnjämförelse 1991 ochmellan årför tio sedan.år att

homosexuella prostitutionen 1991den årbristfällig kännedomhade mycket om
visar också detbättre. Jämförelsenkunskap någotderas är attatt nume-numen

prostituerarnordafrikaner,utländska polacker ochfinns män,även t.ex. somra
skillnadtidigare.inte svenska En ärsig i Göteborg och bara män attsom annan

18-årsåldern harpojkar ivideoklubbar. Ettalltmer skerkontakterna pargenom
inslageti allmänhetprostitutionen under äri åruppmärksammats mensenare

tidigare.intemycket större änungaav
visar den homosexuellaGöteborgsundersökningennämndatidigareDen att

synlig. Fakto-tioårsperioden har blivit mindredenprostitutionen under senaste
kvinnlig prostitu-förekomstenmedverkat till detta kanhakan avvararer som
verksamhet ellerprostitutionsgruppensprostitutionsformer,tion i området, nya

Minskat antali dag tidigare.homosexuell ändet är accepterat attatt varamera
risk för smitta medbisexuella grundhomosexuella och påbland mänpartners av

synligheten.omfattningen ellerha påverkathiv kan också
stadsdelar och parkerprostitution i vissahomosexuellStockholm förekommerI

Kontaktställe för den homo-i badhus.utsträckning klubbar ochliksom i viss på
Kontakt ocksåCentralstationen. nåsdock framför alltsexuella prostitutionen är
okänt. Ett flertalAntalet prostitueradevia linjen. äri omfattning Hetastor

prostitueradefinns bland de männen.invandrare
intesig haStockholm och Göteborgmyndigheter iPolis och sociala anser

vanliga homo-prostitution frånmanlig homosexuellsvårighet skiljanågon att
kontakter.sexuella

flestaDeprostitution myckethomosexuellMalmö förekommerI sparsamt.
förmodligensexuella tjänstereller säljaintresse köpaharmän att reseravsom

Årkunder finns dock.transvestiter med manligaEnstakatill Köpenhamn.över
offentliga toiletter.sig eller vidpojkar prostituerade påpolska1990 förekom att

möjligt köpaför fyra-fem sedandet årUppgifter finns också attatt varom
kontakterdär homosexuellaplatser i Malmöi Malmö. På deutländska pojkar
dock intehomosexuell prostitutiontoiletter, hari och offentligaparker påtas,

kunnat påvisas.
,förekommer, antaletprostitutiondär homosexuell ärövriga i landet,På orter

i parker, påmestadels påKontakternaprostituerade okänt. resturang-gatan,tas
finns deloch videoklubbar. Dessutomjärnvägsstationer, badhuscaféer, ener,

sugar-ytterligare i LuleåJönköping och någrafall tiotal ikända ett av--
medel tillpojkar erhållerhomosexuelladärdaddy-förhållanden, dvs. unga

förekommerVäxjöeller äldre Ikläder män.försörjning, attpresenter, resor av
omkring sig och mänspriderhomosexuellaäldre män att yngre sompengar

tjänster.tillbaka med sexuellabjudna ibland betalarblir
ochfrånkan varieraför sexuella tjänstenErsättningsformen den pengar varor

vilkenErsättningsformen beror påoch hyra för bostadtill typ avm.m.resor
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prostitution det fråga gatuprostitutionär I reda det vanligasteärom. pengar
medan ersättningsformen i s.k. sugar-daddy-förhållanden kan variera.

Den homosexuella prostitutionen i länder utanför NordamerikaEuropa, och
Australien, företer I Sydamerika påfallande säljaremönster. är mångaett annat
transvestiter lever på prostituera sig med heterosexuella mänattsom som
köpare. I sexturismländer Thailand och Filippinerna sugar-daddy-för-ärsom
hållanden vanliga. Pojken köps manlige turistenden för socialt och sexuelltav

den tid köparen tillbringar Barboys, dvs.umgänge, på ynglingar ärorten. som
knutna till bar, dit kunden kommer och väljer pojke för sexuelluten en sam-

antingen i särskilt i anslutning till baren eller på plats, denärettvaro rum annan
beskrivna prostitutionsformen i Thailand. Bordeller, där köpare kan väljamest

mellan flera olika prostituerade och stället utföra sexualakten,på hör också till
vanligheterna i sexturismländer.

Säljarna7.4

hurFrågan del de manliga prostituerade homosexuella harärstorom av som
diskuterats forskningen.i Andelen homosexuella angivitshar mellan 50vara

85 olikaoch i studier, beroende idet olika prostitutionsformerprocent att
finns olika andel homosexuella. den homosexuellaI gatuprostitutionen,stor

den synligaste formen, finns den andelenär heterosexuella säljstörstasom are.
Andelen homosexuella säljare stiger i prostitutionstyper kept-boy, dvs. desom

underhålls äldre homosexuellsom av en man.
Inom det danska ProstitutionPAF-projektet af fyrer har konstaterat,man

flera faktorer för prostituerade ynglingar i gatumiljön.är Deatt gemensamma
har dålig ekonomi och medsvårt bostad, levnadsförhållandena knappa ochär
de har låg självkänsla. har vidare brist vuxenkontakterDe på och bristande
förmåga knyta till människor, vilket kan sammanfattas i begreppet socialatt an
isolering. alla gäller iFör de eller mindre omfattning missbrukarstörreatt
alkohol eller narkotika. de prostituerade harIngen alla dessa problem,av men
alla har dem.några av

1977 prostitutionsutredning delade in säljarna i fyra kategorier, nämligenårs
heterosexuella pojkar oftaeller med inslag invandrar-tonåringar,män,unga av
pojkar eller prostituerar sig tillfälligt, osäkramän män äryngre som unga som

på sin sexuella läggning och med klart homosexuell identitet,män som pro-
stituerar sig regelbundet under längre tid.en

Säljarna i de olika prostitutionsformerna skulle kunna beskrivas följandepå
sätt.

Gängmedlemmen, den pseudo-prostituerade, sällan homosexuell självär
använder könshandeln lockbete for den homosexuelleutan ettsnarare som

kunden, riskerar för egendoms- och våldsbrott,utsättas utövatattsom av en
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ynglingar med utpräglad macho-kultur ochflera deltagare ieller gängett av
negativ inställning till homosexualitet.

eller andraofentlige ensamarbetaren arbetar och använderDen gatanensam
heterosexuell, bisexu-kan antingenoffentliga platser kontaktytor. Hansom vara

homosexuell.ell eller
sig annonsering ellerarbetar och använderföretagarenDen private avensam

sin verksamhet, kan hakontaktvägar för få kunder tillandra t.ex.att som
oftast homosexuell själv.formen massageinstitut. Denne ärav en man

ochfrån sin familjisolerade olika skäl isolerad från andra, främstDen är av
sexuali-mobbad för sinOfta det yngling,den s.k. gay-rörelsen. ärär en som

kontakt och bekräftelse.och prostitution sökertet som genom
i gay-rörelsen och dessorganiserade har kontakter och relationerDen ut-

säljakanter tjänar då och då attextra genom sex.men
omhändertas finan-högst i hierarkin. Hanomhändertagne ståDen anses upp

äldre s.k. sugar-daddy.siellt och emotionellt av en
sig förynglingar ellerTransvestiter och transsexuella, dvs. män utgersom

hor-verket kvinnor ochkvinnor eller sig i självatt genomanser varavara som
prostitueraroperativa ingrepp håller byta kön ochmonbehandling eller på som

könshandeln. gatuprostitutio-inte ovanliga i den svenska Isig kvinnor, ärsom
transsexuella I1994 observerats 14i Göteborg har under år män.t.ex.nen

kategori vanligare. Detförefaller denna dockprostitution utomlands änatt vara
homosexuell ellerprostitutiondenna formnaturligtvis ifrågasättas ärkan avom

heterosexuell
. de kvinn-generellt lägreprostituerades ålder kan änDe sägasmännens vara

1993 konstate-i undersökningi Oslo har årliga prostituerades. Pro-sentret en
prostitutions-han gjort sinmellan 12 och 40 ochsäljaren där årär attrat, att

20debut i åldern mellan 12 och år.
parkprostitution kanhomosexuelle ynglingens debut i ellerDen gatu- vara

läggning. Hanreaktioner hans homosexuellaföranledd starka negativa motav
och får klara sigblivit utestängd från hemmetsedan den uppdagatshar kanske

slumpmässig och beroi prostitution kansjälv i fortsättningen. Debuten vara
vänlig honom.homosexuellträffar äldrehan ärpå motatt t.ex. man somen

samtidigtsin sexualitetprostitution fördel pojkar använderEn att ut somagera
homosexualitet tabutförnekas. j ken upplever tabut större änden Po motmot som

med detprostitutionen motiveras dåtjänster. Aktiviteten isälja sexuella attatt
tjänaär sätt attett pengar.

medlem iynglingen, kan han gängheterosexuelledet gäller denNär ettvara
vilket kanmycket macho-kultur,med viss kriminalitet ocheller kamratkretsen

efterletarhomosexuellauttryck i exploatering äldre män,sigta ensomav
möjliganvänder signalerbetalning. Ynglingarnasexpartner mot omyngre

signaler tillfullföljs dessavissa falllockbete för kunden. Isexuell kontakt som
för egendoms-fall kanprostitutionshandlingar. andra utsättaI gänget mannen
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ocheller våldsbrott. Ett exempel visar undersökning i Lund 1993år där fem-en
prostituerade invandrarpojkar, troligen inte själva homosexuella,sex som var

sålde sig för droger eller dyra kläder. Enligt ungdomarna i denna undersökning
och kläder mycket viktig förstatus tillhörigheten.var genom pengar

7.5 Köparna
Studier kunderna i den homosexuella prostitutionen sällsynta. finnsär Detav
starka indikationer på kunden ofta dolt homosexuellär eller karaktäriseraratt
sig själv heterosexuell, vilket skulle innebära han mycket skygg.är Enattsom
bild köparen kan skönjas den indirekta information köparnaav genom om som
erhållits intervjuer i flertal studier med de prostitueradeett männen.genom

1977I års prostitutionsutredning gjordes karaktäristik kunden i denen av
homosexuella prostitutionen. kanHan

nybörjare, sin homosexuella karriär i prostitutionen,startarvara som-
bekväm eftersom prostitutionen inte innebär några personliga eller påvara-

krävande inslagsätt eller förpliktelser,annat
ha särskilda önskemål, endast vilja ha pojkar eller intres-t.ex. att unga vara-

serad särskilda sexinslag det kan svårt hitta frivilligav attsom partnervara en
till,

utslagen eller utkonkurrerad från den fria sexmarknaden, påvara t.ex.-
grund ålder eller utseende,av

gift eller heterosexuellt sammanlevande, vilket innebär motståndstörrevara-
eller svårighetstörre inleda homosexuellmot relation varaktigtatt en av mer

slag.
Att denna tämligen karaktäristik fortfarande gäller bekräftas i flertalgrova ett

studier.
Allmänt kan köparenssägas ålder påtagligt högreär säljarens.att än Män

25 haröver år bara undantagsvis marknad säljare. En västtysk studie,en som
focuserad på köparnas ålder, visade vanliga homosexuella i åldernmänatt av
under 50 hadeår tio någon gång köpt sexuella tjänster. Ju äldreprocent männen

desto andelstörre hade köpt sådana tjänster. Av äldre hade 40mänvar procent
någon gång köpt sexuella tjänster.

7.6 Våld och andra skador

Den tidigare prostitutionsutredningen konstaterade den homosexuellaatt pro-
stitutionen betydligt mindreär omfattande den heterosexuellaän och denatt
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kvinnli-nedbrytande deninte tycks fullt likamanliga prostitutionen somvara
probleminteprostitutionen ansågs något störrehomosexuella utgöraDenga.

sociala konsekvenserna.antalet prostituerade eller dedet gälldevarken när
homosexuell prostitutionmanligforskning konstaterats ärdansk harI att en

harprostitueradedärför desocial fråga betydelse, många männenattstor avav
prostituerad skall psykiskarisk för livetmassiva problem. Det är stor att gesom

eftersom denhiv-infektion överhängande ochforfysiska skador, risken äroch
ingen hjälp.får prostituerademindre synlig demanliga prostitutionen är

bl.a.prostituerade harkonsekvenserna för dennegativaDe uppgetts vara
från könshandel ochpersonliga sexuella kontaktersvårigheter skilja attatt

självförtro-förvirring, osäkerhet, nedsattkänslomässiganknyta kärlek och sex,
sjuk-for sexuellt överfördaförnedring, risksjälvförakt, skuldkänslor,ende,

transsexuellatransvestiter ochSärskiltfor våld och hot.domar liksom ärutsatta
avseenden.prostituerade i dessa

andra lev-med ekonomi, bostad ochprostituerade har problemdeMånga av
alkohol och narko-missbrukarsocialt isolerade. Månganadsförhållanden och är

inteverkan den hartill prostitution ellerHuruvida orsaktika. detta är aven
undersökts.

prostitutionskarriärende inlederkvinnornaEftersom näränmännen är yngre
emel-prostitutionen börjar tidigare. Mäntroligt skadornadetär att ansesav

händelser,aktiviteter enskildasexuellaförmåga isoleralertid ha större att som
och därmed sårbara.känslomässigt involverademedan kvinnor är mermera

prostitutionkvinnligblir resultatetpersonligheten oftainvasionDen avsomav
homosexuelladen manligamotsvarighet idirektsåledes inte någonhar pro-

Ärren kvin-därför djupa hosblir kanske inte såstitutionen. hos männen som
norna.

för våldsbrott homo-homosexuella än öppetHuruvida dolt män är utsattamer
försjälvfallet fler risksituationerfinns dockinte klarlagt. Detsexuella ärmän

okändamedsexuella kontakterhan väljer sökadolt homosexuelleden attom
toiletter liknande platser.offentliga ochi parker,män

för våld. Orsa-deras kunderprostituerade ärSåväl de männen utsattasom
fientlig-orsak hardiskuterats i forskningen. Entill våldet harkerna angetts vara

harprostitueradehatkänslor.prostituerad, ibland Denkund ochhet mellan rena
kunden harochkunden harden kontrollkänslor grundnegativa på somav

orsakför sexuell njutning. Enhan betaladärför måstesådana känslor att annan
dis-säljare präglasförhandlingssituationen mellan köpare ochkan avattvara

kan ledai förhandlingarna. Dettamedfört tvetydigt språkkretionsbehov, ettsom
ochavtalats,akt, prisdet gäller vilkenmissförståndtill när typ osv. somav

leda till våldsamheter.i sin kandetta tur
harprostitueradehomosexuellahomosexuella inte baraVåld och hot mot --

användsocksåuttryckcrimes,ibland kallats för hate1980-taletsedan ett som
eller etniskareligiongrund derasbrott ursprung.mot av ras,personerom
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Dessa brott syftar till skada offret och samtidigt förmedla hot och rädsla tillatt
människor. Sverigel har bögknackninguttrycket föranväntsen grupp av

sådana brott riktade homosexuella. Att slå och råna gär-mot ner en man, som
ningsmannen identifierar homosexuell och lockats löftemedsom som om
homosexuell kontakt betalning eller har lång tradition.mot utan,

Ett problemen i den homosexuella prostitutionen risken för hiv-smitta.ärav
Oskyddat mellan riskfaktor. finnsDet köpare villigamän är ärstorsex en som

betala den prostituerade för slippa använda kondom. utvecklingEnatt attmer
dock fleraär prostituerade rädsla för smittamån övergåttnoterats attsom av

från tillfälliga till fasta kunder. Männen de på så sig försätt utsätterattmenar
färre hiv-positiva kunder och därmed skyddar sig bättre. sig också iDe anser
högre grad kunna lita de fasta kundernapå inte smittade och inteär utövaratt
osäker med andra. Ibland omskrivs prostitutionssituationen till kärleks-ettsex
förhållande. Emellertid medför detta osäker blikan vanligare eftersomatt sex
detta praktiseras mellan känner eller harmest personer som varann som en
kärleksrelation. Riskmedvetandet vidär med okändastörre medmän änsex

känd.någon Tron kan smittad finns fortfarande hosäratt man se vem som en
del i prostitutionen.män

7.7 Likheter och skillnader mellan homosexuell
och heterosexuell könshandeln

Gemensamma följder de olika prostitutionsformerna känslostörningar,ärav
känslan slit och slängobjekt se 9.kap.att ettav vara

finnsDet också likheter det gäller prostitutionsdebuten.när Kamraterstora
och deras koppling till jurostitutionsmiljâier den viktigasteär faktorn för båda
könen, det gäller debuten i könshandeln.när manligaDe prostituerade kan
dock ibland prostitutionen till homosexuell subkultur medstegetta ut ur en
fortsatt många sexuella kontakter betalning. Motsvarande gäller inteutanmen
för kvinnliga prostituerade.

Vid jämförelse mellan manlig homosexuell och kvinnlig heterosexuellen pro-
stitution framkommer också flertal andra skillnader.ett

På grund dubbelt tabu homosexuell prostitution den oftaärett motav mer
och bättre dold den heterosexuella. manligaän Den prostitutionen har heller
aldrig varit tolererad samhället på den kvinnliga.sättav samma som

den heterosexuellal prostitutionen tenderar säljaren den stigma-att vara som
tiseras och för våld medan det iutsätts den homosexuella prostitutionen finns
tecken dvs.på det kunden denär svagaår denlmotsatsen, att parten.som
enkönade prostitutionen kan inte de givna könsrollerna skapa makt- eller
vanmaktspositioner, det andra faktorerär vilkenavgör är mest utsatt.som som

§ 15-0254
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Till faktorerdessa hör den utpräglade ungdomskulturen i den manliga homosex-
världen. gammal bög har generellt inte maktposition.Den är settsom en

skillnadEn det i den heterosexuella prostitutionen praktisktär att tagetannan
aldrig förekommer säljaren upplever sexuell attraktion köparen.att gentemot
Detta kan emellertid den manlige säljaren uppleva i den homosexuella pro-
stitutionen. således affärsverksamhet ochDenna kan blandningvara en av ren

formuppnående ömhet, social trygghet och eventuellt utlevdnågon egenav av
sexualitet. Hos kvinnorna skillnaden mellan arbete och fritid renodladär mer
medan prostitutionen för kan kamratskap ochmannen vara mer av samman-
hållning, social miljö gruppsammanhållning,del och ären av en en som en
ersättning för familjen.

förekommer hallickar i manligaEn skillnad också det sällan denär att mer
prostitutionen. finns prostitutionen förut-Det i den homosexuella inte samma
sättningar eller drivkrafter för hallickar. Ett skäl kan den homo-annat attvara

könsmarknaden bedöms for liten for det skall tjänasexuella gå någraatt attsom
de prostituerade.påstora pengar

Kännedomen homosexuell prostitution också betydligt begränsadär merom
kvinnlig prostitution. Därmed också hjälp- och stödinsatsernaden ärän är om

begränsade. Sociala insatser och stödåtgärder har vidtagits i mycket litenmer
omfattning det gäller hjälpa bort från prostitutionen. Natur-när mänatt unga

sig kunskap, individen och respekt iligtvis behovgör acceptanssamma av av
i med kvinnliga prostituerade.arbetet gällande här arbetetsom

Sammanfattning87.

förekommande i den manliga homosexuellaProstitution relativt vanligtär
prostitutionenvilken omfattning den homosexuella har dockkulturen. Frågan är

mellan vanligadärför skilja homo-omöjlig besvara, dels det svårtär attattatt
i prostitutionssyfte, dels därför den homo-kontakter och kontaktersexuella att

präglas diskretion och osynlighet.sexuella prostitutionen av
ihomosexuell prostitution i olika former såvälSverige förekommer störreI

mindre städer.som
prostitutionenhomosexuella heterosexuella bl.a.likheter i den ochfinnsDet

i form känslostörningar.prostitutionsdebuten och skadornadet gällernär av
prostitutionen tenderarskillnader. den homosexuellafinns också flera IDet

stigmatiseras för våld. Den homo-den ochköparen utsättsatt somvara som
prostitutionen affärsverk-ibland för säljaren blandningkansexuella avvara en

aldrig förekommer i densexualitet, vilket praktisktoch utlevdsamhet tagetegen
heterosexuella prostitutionen.
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Stöd- och hjälpinsatser för prostitueradede i den homosexuella könshandeln
förförekommer i mycket omfattning.begränsad





8 Pornografi och
prostitution

1 Pornografins kvinnobild

Pornografin skildrar fragmentarisk sexualitet, brutits sittuten som ur samman-
hang. Sexualiteten framställs ofta förnedrasätt någonett att parternasom av
eller tillfoga demnågon lidande. Det sexualitet inte harär någontingav en som
med känslor mellan de medverkande Kvinnor framställsgöra. handels-att som

bruksföremål för sexualitet, sexuellamäns slavar. Män fram-varor, som som
ställs känslokalla robotar. Den pornografin kan sägasstora merpartensom av

traditionell pornografi, inslag våld eller hot. finnsDet emellertidutanvara av
pornografiska bilder och filmer visar bl.a. hur kvinnor kletas ned medsom
avföring, piskas och Inte sällan har kvinna samlag med flera mäntorteras. en
samtidigt. Genom skildringardessa bevaras inställningen haratt en man som
samlag med flera kvinnor medan kvinnaär har samlag med flerapotent, en som

en hora, det horan skildras.män är är som
Pornografiska bilder och filmer ofta uttryck för människoförakt ochger

destruktiva könsrollsmönster. skulleMan kunna mycket nutidenssäga att av
pornografi kvinnoförnedring underhållning. förmedlar bildenär Den attsom av
kvinnor kan vad helst med.göra Denna kvinnorpåman som syn som en

objekt för sexualitet, kvinnosyn,mäns förut-är ärettvara, samma som en
sättning för prostitution. Den tittar pornografiska filmerpå dessutomsom ges
ofta bilden våld och sexualitet ihophör och det kvinnorvad förvän-äratt attav

isig och vill ha.tar
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pornografinSexualiserat våld i8.2

straffbart framställa våldsporno-16 10 §brottsbalken kap. benligtDet är att
våldskildringar, skildringarsprida sådana alltsåfor spridning ochgrafi att av

våldsskildring.olaga Ensammanhang. Brottet benämnsi sexuellaoch tvång stor
offentligdärför inte användas förvåldspornografi framställs fårdel den somav

Även pornografi våld ellerSverige. med tvångspridning ivisning och grovtom
intepornografi och finns fåframställs sådan på, änfår spridas,inte att tag om

säljerbensinstationervideofilmbutiker och kiosker ellervanliga påIöppet. som
filmer.våldspornografiska Däremottroligen inteeller filmer förekommerhyr ut

postorder,vissa butiker ellersådana filmer ikommakan över genomman
liksom i filmbytarkretsar.

tillgänglig-vad gäller innehåll ochtiden bådePornografin har förändrats över
filmer blivit alltpornografi och erotiskade harhet. Under årensenaste van-

framför allt via utsänd-rakt i hemmen,Pornografisk filmligare i TV. når
inte tittaTV-tittare önskar påkabel-TV-kanaler. denningar i olika För som

viaGenom beställningblivit värja sig.pornografisk film har det svårare att
iför uppspelning denfilmer också hemmenpornografiskapostorder når egna

andelenPostorderförsäljningen för den allrastår störstavideoapparaten. av
anländertelefonsvarare varefter filmenellerBeställningen sker via brevutbudet.

produktion ochunderlättar bådeinförandeVideoteknikensi diskret försändelse.
relativt enkelt och billigtdetpornografisk film. Numeradistribution är attav

antal exemplar.kopiera den i önskatfilm och snabbtspela in en
ochherrtidningar, kvällspressfrån iundersökning 25En post-annonserav

filmer god-pornografiska Videofilmerslumpvis valda ärorderkataloger som-
utbrett i dessavåldet inte såspridning visadefor visning ochkända att var-

sig. Våldet utgjordehade föreställtfilmer, kanske sammantaget enmansom
definieras omfattandefilmerna. Om våldinnehållet iliten delmycket somav

och stjärten, kundetill fist-fucking slag påfysiskt skadaallt från någonatt
i dessa filmer.sammanlagt 50 tillfällenvåld förekom vidsådantkonstateras att

kvinna blevdetfallen, 80övervägande delendenI utsattprocent, somvar enav
positivnoterna och medmedskildrades kvinnan påför våldet. Oftast ensom

dominans ochLarsson: Våld,för.behandling honreaktion denpå utsattes
1993.sexualitet.

våldspor-produceras mängdoch USATyskland, Italien, Japanländerl ensom
i Sverigeför visning och spridninggodkändafilmer intenografiska är mensom

sprids inomprivat import ochhitkommerfinns här. De t.ex.genomsom
videofilmbytarkretsar.

förståndshandi-våldtar handikappade. Enhurfinns filmer visarDet som man
Om våldtarperfekta sexobjektet.detkvinna kankappad presenteras mansom

aldrig bli trodd. I andrahonför kommerhon berättar det någonhenne och att
amputerade.fått delar sin kroppkvinnorpornografiska filmer används avsom

amputationen utförts.därtill det ställeintresset koncentrerassexuellaDet
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Mannen får utlösning där kapats eller där benet saknas. Det finnst.ex. armen
fist-fucking-pornograñ, visar hur knytnävar körs i kvinnors underlivsom upp
eller Det finns filmermäns där kvinnor och dödas, s.k. snuff-torterasanus.
pornografi , och filmer med s.k. skull-fucking där varenda öppning i kvinnors
kranier penisar. Det förekommermäns skildringar samlag medpenetreras av av
döda kvinnor, vilket framställs den njutningen. Hur kvinnorytterstasom pene-

djur, hundar, hästar och reptiler eller sakertreras hushållsredskap,t.ex.av som
telefonlurar eller stolsben visas också. Tortyrpornografi framställer kvinnor vars
bröst och könsorgan blir för våld, kvinnor binds fårochutsatta grovt t.ex. som
krokar eller nålar i bröstvårtorna eller blygdläppar ihop eller spikas fastvars sys
i bräda.en

Dessa skildringar kan samtidigt handbok med instruktioner ises som en
sexuellt våld. Där återspeglas och förstärks också övriga former för sexualiserat
våld. Filmerna visar ofta olika våldtasätt eller misshandla. Föreställningenatt

kvinnor vill bli våldtagna finner ofta. Ett vanligt budskap kvinnanatt är attman
njuter det våld hon blir för. Våld förekommermän också i filmer-utsatt motav

När blir förmän våld de fullt påkläddaär medan kvinnautsatta utsättsna. en
för våld eller mördas hon naken,när hon iär står duschen, ligger inär badkaret
eller har samlag. Våldet kvinnor har alltså, till skillnad våldetmot mot mot

oftast sexuellmän, anknytning.
Det anförda gäller i huvudsak heterosexuella pornografiska filmer. Till skill-

nad från sådan pornografi innehåller den homosexuella pornografin sällan våld
och den kan speglasägas känsla och mellan devärme agerande.mer av

8.3 Sambandet mellan pornografi och
prostitution

Inom forskningen råder det delade meningar i frågan människor blir på-om
verkade våldspornografi. Något direkt belägg för det våld förekom-attav som

inom prostitutionen skulle påverkat våldspornografi finns inte.mer vara av
Däremot kan vanligsägas pornografi har olika kopplingar till prostitutio-att
nen.

Enligt prostitutionsgruppen i Göteborg det inte ovanligtär kommer tillmänatt
prostituerade med pornografisk tidning och pekar bilderna vilkapå sexuel-uten
la tjänster villde ha utförda. Prostituerade kvinnor också enligtuppger pro-
stitutionsgruppen könsköparna inspirerade pornografin, efter-att numera, av
frågar udda och sexuella tjänster tidigare.grövre änmer

Vid de telefonintervjuer utredningen gjort med könsköpande svarademän,som
60 fråganpå sinmän pornografikonsumtion. Tio sade sig intemännenom av
använda pornografi medan 50 dem brukade köpa pornografiska tidningar,av

Åttahyra eller köpa pornografiska filmer eller sådan film kabel-TV.påse av
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ipornografisk filmellerbrukade köpa hyraiblanddedessa män att enuppgav
hämtade brukadeprostituerad ochtill mänförstället gå attatt uppgavsexen

desamlagsställningar,olikatidningar tillpornografiskainspiration från som
ocksåprostituerad. kanDetgenomföra med någonvillesedan noteras att en

prostitueradekontakt medhade fåttintervjuadede männentiondel engenomav
eller sexshop.porrvideoklubb en

pornografi. sådanaFörkönshandeln storkonsumenteriköpare ärMånga av
kvinna. Menverkligbli allt svårare mötastorförbrukare kan det att porno-en

tillhar kvinnorenda ärproblem: Det mändettalösningen också pågrafin har
docka.lika bra medegentligendeti och då gårsintömma enatt sperma

plånbok ochsmak ochdockor efterbeställakanpostorderföretagenGenom man
ofta allthar deEnligt reklamenöppningar.varierande antalmed manenett

ochmellan dockanskillnadensexualitetpåsig. Med denna ärönskakan syn
inteprostituerad stor.en

i köns-pornografi ocksåframställningviddeltarde kvinnorOfta finns avsom
förstamodell ha tagit detkanpornografinmedverkan isinhandeln. Genom en

själva verketPornografiframställning iärprostitutionsarenan.in påsteget
förnedringhenneskan sedanGenom filmernaframför kameran.prostitution

tid.under långochbevaras upprepas

Sammanfattning8.4

objekt;kvinnorPornografin förmedlar ett sammavara,som enen syn
könshandeln.forförutsättningkvinnosyn är ensom

pornografidenivåld eller hotmycketsärskiltfinns inteDet merparten av
produce-i världenSverige.spridning i Runtochför visningtillåtenär omsom

våld. Dessamycket ochinnehållerfilmerpornografiskaemellertid grovtsomras
videomarknaden.den svenskaåtkomligafilmer ävenär

Även våldsporno-påverkatsprostitutionenvåldet iinte belagtdet är att avom
Könshandels-pornografi.prostitution ochmellankopplingargrafi, finns klara

pornografi och hämtareller storkonsumenter,ofta konsumenter,kunder är av
kvin-prostitueradede sedan begärsexuella tjänster,inspiration tilldär attsom

framställningdeltar vidkvinnorockså oftautföra.skall Det är somsammanor
könshandeln.pornografi och iav
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9 Könshandelns

skadeverkningar

Det lätt föreställaär sig den, hänvisad tillär liv iatt köns-att ett gatanssom
handelsmiljö med inslag missbruk och kriminalitet, skada. I gatuprosti-tarav
tutionens följerspår också lång rad psykiska, fysiska och sociala problemen
för kvinnorna. Detta väl känt faktum.är Men också för förochett männen
samhället i medför könshandeln skadeverkningar. Dessa dockstort mindreär
väl dokumenterade.

Förhållandena för de prostituerade på massageinstitut, i hemmen eller i eskort-
service och call-girl-verksamhet och vilka skador de får, vi inte mycketsåvet

följandeDen beskrivningen de skador könshandeln orsakar gällerom. av som
därför till övervägande del skador följer gatuprostitutionen kansom av men

ha giltighet också det gällernär andra prostitutionsformer.antas

9.1 Psykiska och sociala skador

Forskning och praktisk erfarenhet visar kvinnorna i prostitutionen iatt stor
utsträckning rekryteras bland dem redan tidigare i livet blivit känslomäs-som
sigt övergivna och kränkta. l viss mån prostitutionär konsekvens skadoren av

åsamkats dessa kvinnor under barndom och Det emellertiduppväxt. ärsom
också forskning belagt prostitution befäster och fördjupar denattnumera genom

prostituerades låga värdering sig själv och i sig leder till känslomässigasvåraav
och sociala skador.

Kvinnorna i könshandeln utvecklar i kontakten med köparen olika typer av
strategier för undvika beröras psykiskt sin verksamhet. Kvinnoratt att av som
har erfarenhet sexuella iövergrepp barndomen har på tidigt stadium lärtav ett
sig sina känslor,stänga fly sin kropp, föratt stå l prostitutionenatt att ut.av
fungerar detta möjlighet undvika känna undernågot könsakten.att attsom en
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försvarsmekanismerurskilja olika slagforskare kanEnligt norska avman
undan situationenprostitutionen tillgriper. kan flyi Dekvinnorna genomsom
tänka någontingsprit och droger eller påsig medberusa annatattatt genom

delarfredaanvända sig fysiskakönsakten. kan gränserunder De attgenomav
och avvisa vissasig eller smekas, kräva kondominte låta kyssaskroppen;av

själva låtsasminska tiden för könsaktenkan ocksåsexuella krav. De attgenom
tillfredsställd fortkunden blir såmed olika trick tillbli upphetsade och attse

inte med sigprivatlivsittmöjligt. Ett är gömmasätt att taannat att genomsom
särskilda kläder.bära peruk ochfalskt elleranvändakunden hem, attatt namn

sig ivägstjäla från kunden ellersinkvinnor fredarVissa att geperson genom
undviker kunderbetalat för. Andrafått det haninnan kundenmed sompengarna

Höigård och Finstad:aldrig fasta kunder.och harskulle kunna tyckade om
1993.Bakgater,

Även delvis skyddar kvinnornaförsvarsmekanismer åtminstonedessa motom
fördjupat självhat,splittring,de också pris. Inrepsykiska skador harså ett

tillfungerande relationetableraoch svårigheterskamkänslor attstora en manen
iprostituerad.följder livetförekommandeoftaär somav

kanhar varitkänsloliv, länge avstängt,knäppa på detSvårigheten att som
sexuellakropp forupplåta sinkvinnor vittna Attprostituerademånga om.

delaktig i ökar självförak-känslomässigtinte självhandlingar kvinnan ärsom
eller främling. Mångablir fiendeden kroppenoch för med sig atttet enenegna

smutsiga.ständigt Dei känslakvinnor leverprostituerade att an-varaen av
andra människorsig för sitta föroch aktar näraalltidvänder atttampong av

ochforskarna Höjgårderfarenhet,luktar illa. Dennaför deskräck att som
preventivmedelsrådgivningen ii fråna.a., bekräftasFinstad gjort rapporten

Spiralprojektet 1.Stockholm,
förstämplat igjort, det stårkan vadallaKänslan attatt pannanmanseav

prostitutions-utanförmedfinna gemenskap någondet svårtevigt, kan göra att
offent-inte vistas eller iisolera sig,medför tendensmiljön. Detta att uteatten

uppfattningförstärka kvinnornassigisoleringen i kanunder dagtid.liga miljöer
rädslatorgskräck ellerfobierannorlunda. De kanavvikande ochde äratt som

blirprostitutionsmiljön deochfárdmedel. Hemmetmed kommunalaför åkaatt
egentligen harfinns kvinnorsig säkra. Detde kan kännaenda platser där som

därför detuppehåller sigändå ofta påprostitutionenlämnat attgatan,men som
jämbördiga. har kanskebland Desig ochde känner hemmadet ställe, därär

normalablivit rädda för detanhöriga och De harmedkontakten vänner.förlorat
spelregler.eftersom de bara kanskall bete siginte hur delivet. De gatansvet

inteerfarenhetensedan barndomenkvinnorna har ocksåMånga att manav
myndigheter ochsig svikna ocksåsällan känner dekan lita någon. Inte av

prostitutions-omgivningen förstärks imisstänksamhetsamhället. Deras motav
Misstänksamhetensin vakt. mänsständigt måste påmiljön där de motvara
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motiv och förhållningssätt i prostitutionen leder till misstänksamhet imänmot
allmänhet; de alla torskar.mänser som

Prostitutionsgruppen i Göteborg har under våren 1992, i sitt arbete med kart-
läggning sexklubbsverksarnhet, kommit i kontakt med många kvinnorav som
varit verksamma vid sexklubbar. I kartläggningenöver beskrivs olikarapporten
psykiska skador dessa kvinnor fått sin verksamhet och överensstäm-som av som

med dem prostitution orsakar. Skillnaden mellan optisk sexshow,mer som
posering och fysisk prostitution ocksåär marginell och arbetet på sexklubbar

därförär ofta in iväg regelrätt prostitution för många kvinnor. Känne-en unga
tecknande för kvinnorna i könshandeln de lärt sigär hålla tillbaka sinaatt att

känslor och behov. Att kunna splittra sina känslor från de tjänsteregna egna
de gör andra också förutsättningär för kvinnor skall kunna arbeta påatten
sexklubb. Arbetet på sexklubb innebär bekräftelse för dem på de ären atten
sådana och inte andra. Med tiden blir normlösheten och bortträngandetsom av
känslor alltmera påtaglig. fårDe svårt upprätthålla normala relationer tillatt

och vänkretsenmän blir begränsad. Konsekvensen blir de till slut isolerasatt
helt från normalt socialt liv 2.ett

Enligt prostitutionsgruppen i Göteborg har många kvinnor lämnatsom pro-
stitutionen uttryckt förtvivlan och skuld denär vågat till sig insikten deta att
tillåtit främmande tillfredsställamän sig med deras kropp redskap.att Desom
hamnar i djup kris, där självmord kan enda dennautvägen. I fas åter-ses som
vänder många kvinnor till prostitutionen, där de på kan förtränga ochnytt
stänga sina känslor. Psykiatriker med lång erfarenhet kvinnorav av som pro-
stituerat sig de alla har psykiska problem och detatt ofta krävsuppger, att
långvarig terapibehandling innan de kan leva något så normalt liv.närett
Kvinnor lämnat prostitutionen kan också berätta de efter årtiondensom att
fortfarande har psykiska skador sin verksamhet.av

Sammanfattningsvis skulle det anförda kunna beskrivas de norska sociono-som
Liv J och Kirsten Frigstad Självagör. prostitutionsproblematikenmerna essen

djupt.går Den berör allt från identitet, tillhörighet till subkultur, parförhål-en
lande och sexualitet till drogmissbruk och penningförbrukning. På det hela taget

livsstil det tid ändra på J prostitusjonen,tar 1988.atten entenesom ut av

9.2 Sjukdom och död

Många de prostituerade kvinnorna har medicinska skador. Vissa dessaav av
skador följdenär misshandel eller långvarigt missbruk, andra har direktav
samband med prostitutionsverksamheten.

Enligt prostitutionsgrupperna lider kvinnorna i könshandeln allmänav en
ohälsa. harDe lång rad fysiska och psykosomatiska besvär. De oftaären
sjukskrivna för skador misshandel också för sjukdomarav t.ex.men som
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dåligthareksem. Mångaallergier ochmigrän, magsår,ryggbesvär, men av
någonkunnatsällan harEftersom demisshandel.efterskadorläkta uppge

sjukdom.vidförsäkringskassanfrånersättningintefår dearbete,inkomst av
socialbidrag. Avförtidspension ellerdeldärför till påsigförsörjer enDe stor

de141 ochseSpiralprojektetiingickkvinnor,273på varavs.somgrupp
förvärvs-uppgift inkomstenligtendast 25sig, hadeprostitueradeflesta avegen

förtids-sjukskrivna elleroch 36socialbidraghadekvinnornaarbete. 144 varav
20 och 44 år.mellankvinnorna259pensionerade. I avvargruppen

underlivs-olikaharkvinnorprostitueradevanligtmycket typerDet är avatt
därföroroligaSpiralprojektetuppsöker ärkvinnornaMångabesvär. somav

deförräddadem ärunderlivet. Mångavärk i attochflytningarde har avatt
flestasterila.dem Degjortlevnadssättför derasräddaAndrahar är attcancer.

oregelbundenliv fördet deföljd menstrua-kvinnor harmissbrukande avsom en
naturligtdärförunderlivssjukdomar. Det är atthaft radhartion och många en

skadadeunderlivsbesvärenhandlarfallväcks. I mångasterilitetpåtankar om
förvärrastenderarcellförändringar. Besvärenochinfektioner attslemhinnor, av

ellervårdinstansermedkontaktinförföljd olusttillkvinnorna annanavatt av-
vård i tid.sökerinteorsak -

prostitue-bland.vanligheternatillhör ocksåoch abortermissfallUpprepade
kvinnorprostitueradede 22exempel kan nämnasSomkvinnor.rade att som

hade10.3avsnittGöteborgi sammantagethiv-informationsgruppeningått i
missfall.eller80 abortergenomgått

ibedrevsbehandlingsverksamhetochforsknings-kombineradedenI som
prostituerade224sammanlagtingickMalmöprojektet,1977-1981,Malmö åren

undernarkotikamissbrukare,samtligavilkadogdem åtta,kvinnor. Av var
omkring. Flerairradedär honöverkörd på motorvägen,blevprojekttiden. En

dennadödfastställaoftast svårtnarkotika. Det äröverdoser attdog avomavav
miss-fallsig livet. Iönskan berövaellermissbedömning ettattorsak beror på

plastsäckar.i olikaåterfannskroppkvinnansmord, eftersompolisentänkte
3,6 Motsvaran-alltsåi projektetprostituerade procent.bland deDödligheten var

tidvid dennaMalmöicke-prostituerade iåldersgruppsiffra förde varsamma
3.0,6 procent

inteprostitueradeblanddödlighetenpekaringentingfinns attDet som
bland andraåtskilligt högre änsåledesi ochlika hög dagskulle personervara

döddenprostitutionsgrupperna ärochpolisenEnligtåldersgrupp.i samma
Mord,och brutal.våldsamoftatillgatuprostitutionen går mötesikvinnorna

dödsorsaker.vanligaolyckoroch ärsjälvmord, överdoser
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9.3 Missbruk och prostitution

Andelen kvinnor i prostitutionen missbrukar narkotika, alkohol eller läke-som
medel Mer hälftenär de gatuprostitueradeän missbrukarstor. narko-t.ex.av
tika eller alkohol. vissaFör kvinnor, främst narkotikamissbrukarna, miss-är
bruket redan etablerat de börjar prostituera sig.när Det krävs belopp,stora
ibland 1000-tals kr dag, för finansiera det missbruket och oftaattper egna
också sambons eller hallickens missbruk. heroinmissbrukareIngen kan genom
förvärvsarbete skaffa nödvändiga medel för fortsätta missbruket. Valet ståratt
därför mellan prostituera sig eller begå brott. Prostitution bliratt utvägenatt

skaffa delFör kvinnor missbruket i ställetär konsekvensenatt pengarna. en
liv prostituerad. I dessa fall har debuten i prostitution skett andraettav som av

orsaker missbruk. Missbruket blirän döva känslorna. hårtsätt Ett liv ochett att
flyktmedel i form droger blir kombination föder problem.ett av en som nya

Prostitution och missbruk kan båda konsekvensersägas och samtidigtvara av,
bidra till, livssituationsvår avsnitt 6.2. l.en

De drogpáverkade kvinnorna lever särskilt farligt i prostitutionen. De är mer
och mindre förmögna skydda sig själva förutsatta andraövergrepp änatt

prostituerade, eftersom de har svårt bedöma kund våldsbenägenäratt om en
eller inte. De sig vidare ofta ekonomiska skäl inte kunna frånavståanser av

kund. Eftersom narkotika kräver mycket snabbt, kan det också händaen pengar
narkotikapåverkad prostituerad sälja former sexuellaatt accepterar atten av

tjänster andra prostituerade inte utför. tillhörDe den blir utsattsom grupp som
för våld i prostitutionen och det bland dem de flestaär morden förekom-mest

En missbrukare kan också lätt bli offer för kunder villiga betalaärmer. attsom
litet för samlag kondom, med de risker för smittöverföring och gravi-utanmer
ditet detta innebär.som

Enligt Anni Söderberg, socialarbetare, sjukvårdare,är narkomanvårdaresom
och initiativtagare till Spiralprojektet inom Stockholms preventivmedelsråd-
givning, märktes projektet startade 1978när år klar förändring i missbrukar-en
världen jämfört med bara tidigare.några år De missbrukande flickorna började
få barn i allt utsträckning. Tiostörre år tidigare hade detta missbrukandeatt en
kvinna, också ofta prostituerad, fick barn varit ovanligt. Detsom var var
självklart för prostituerad, hur i missbruk hon haän vägraatten nere var,
samlag med kund skydd. Nu, och speciellt efter heroinets inmarsch,utanen
blev sådana tabun allt ovanligare med tragiska resultat. Stockholms Social--
förvaltning, Behandlingsbyråns skriftserie 6 1984, Sex och missbruknr en-
projektrapport

Den egentliga bakgrunden till Spiralprojektet emellertid missbruksvår-attvar
den vanligen inte bearbetade klienternas sexuella problem. Många missbrukande
kvinnor har tidiga och negativa sexuella erfarenheter. I missbrukarvärlden har
de sedan levt prostituerade i den vanliga bemärkelsen eller sålt sin kroppsom
i utbyte narkotika eller fåfäng förhoppning trygghet. sexualitetDenmot en om
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förråadi själva verket flickor med romantiska drömmar,de, små möttär ärsom
Resultatet blir flickorna tvingas åstadkommaoch tekniskt avancerad. att en

desexualiteten amputeras bort från det övriga känslolivet. Närtudelning där
normalt för-försöker lämna missbruket och kanske inledasedan gång etten

tudelning bli till håller dem kvar i missbruket.kan dennahållande, en mur som
med missbruks-,Rodhe, Spiralprojektet Att arbeta med kvinnorFredrik -

förstudie.sociala problempsykiska och andra en-

kriminalitet9.4 Våld och annan

i könshandeln för olika formervanligt kvinnornaDet utsätts övergreppär att av
de,Vissa köpare uppfattar situationenmisshandel och våldtäkt. så attsom
sigkvinnan de vill.eftersom de betalar, har hantera Köparenrätt att ansersom

tjänster också kvinnans tillha bestämda sexuellainte bara köpt rättutan en
dock inte bara kundernamänsklig värdig behandling. Det utsätteroch är som

prostituerade, liksomsammanbor medkvinnorna för våldshandlingar. Män som
förklaring härtill kanockså kvinnorna för våld. Enhallickar, utsätter attvara

våldsbenägna och kriminelltofta tillsammans medprostituerade kvinnor lever
kvinnosyn.flesta fall har nedvärderandebelastade i demän, som en

och dekvinnorna, liksom de psykiskt stördaoch oerfarnaDe yngre mer
för eftersom deriskerna bli våld,drogpåverkade, löper de största att utsatta

inte. inte heller devåldsbenägen eller Meninte kan bedöma köpareom en
förutse kundens beteende.erfarna kvinnorna kan alltidmera

ocksåblir inte bara för våldsbrott. De bliri prostitutionenKvinnorna utsatta
kvinnan itill kundensina kunder. kan såofta bestulna Det taratt uppav

utfört sexuella tjänster han begärt,och lurar henne, sedan hon desin bil att
kvinnormed handväska. Mångabilen varefter han åker iväg hennesstiga ur

tvingat dem återlämna deför kunden under hotockså blivithar attutsatta att
betalat.hanpengar

Malmöpolisens prostitutionsgruppKellerman vidKriminal inspektören Lennart
våldprostitutionsutredningen undersökt förekomsten ochhar för annanav

1992-1994. Under dennai Malmökriminalitet i könshandeln årenpå gatan
polisdistriktMalmöbrottsspaningsrotel ipolisens ungdoms- ochperiod har

124gatuprostitution olika omfattning.sig iidentifierat 208 kvinnor ägnatsom
delar landetmedan 84 kom från andrabosatta i Malmökvinnorna avvarav

ingivitbosatta i Malmö hade38 kvinnornaeller från andra länder. som varav
19begåtts dem.polisanmälningar brott,sammanlagt 65 olika mot avsomom

misshan-50 anmälningaranknytning till prostitutionen. avsågdessa brott hade
olaga frihetberövan-mordförsök, våldtäkt ochmisshandel, olaga hot,del, grov

Övriga stöld ellerkoppleri eller egendomsbrottanmälningar rördede. som
väskryckning.
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Den brottsliga verksamhet förekommer i samband med gatuprostitutionsom
i fallär, till viss del, synlig. När det gäller inomhusprostitutionenvart är

insynen betydligt Prostitutionsämre. i ateljé,pågår massageinstitut ellersom
lägenhet inte heller likaär dokumenterat kopplad till våldsbrott gatupros-som
titution. Polis och socialarbetare, arbetar med prostituerade, dockgörsom
gällande våldsbrott vanligt förekommandeär också i inomhusprostitutionen.att
Eftersom seriösa fastighetsägare med vilkaär de hyr till, deärutnoga som
bedriver könshandel ofta hänvisade till områden kan betecknas ruffi-som som
ga och där hyresvärdarna mindre nogräknade.är En del kvinnor försöker
skydda sig delaövergrepp lokal med prostituerad. Vidmot attgenom en annan
de tillfällen då kvinna befinner sig med kund i lokalen hon dockären ensam en
helt utlämnad och löper risker bli för misshandel, våldtäkt ellerstora att utsatt
stöld. Av förrädsla håller sig kvinnornaövergrepp i lägenhets- och ateljépro-
stitutionen ofta med dörrvakt eller hallick beskyddare.en som

Socionomen Gunnel Andersson-Collins har i forskningsprojekt 1987-årenett
1989 intervjuat nio kvinnor i Stockholm, vilka alla hade varit prostituerade och

vilka två fortfarande ägnade sig prostitution. Tre kvinnorna hadeav av
erfarenhet främst ateljé- och sexklubbsprostitution och de övriga främstav av
gatuprostitution. Samtliga framhöll riskerna för det starkasteövergrepp som
skälet prostitution. Två kvinnorna hade varit för mordförsök,mot utsattaav en
för våldtäkt och för våldtäktsförsök. kvinnorDe klarat sig undan över-en som

menade, de hade haft Nästan alla kände någon prostituerad,att tur.grepp som
illaråkat Med tanke den mängd kunder dessa nio kvinnor harut. stora som

haft, kan deras erfarenheter, Gunnel Andersson-Collins framhåller, intesom
innebära den köpare skulle våldsbenägen. Tvärtomatt storaanses gruppen vara

de allra flesta kunderär vanliga intemän, utmärker sig i frågas. som om
brottsbenägenhet eller våldsamhet Horor inte horor, 1989.är Detta skulle
innebära det bland könsköparna finns farlig och sigatt är gören grupp som som
skyldig till upprepade övergrepp.

Koppleri ofta förutsättningutgör för den könshandel i hyrdaägeren som rum
lokaler eller lägenheter. Rekryteringen kunder sker till delstorav genom

tidningsutgivare,Den varit medveten prostitution erbjuditsannonser. attsom om
i har liksom den hyresvärd insett lokalen eller lägenhetenattannonserna, som

för prostitution, främjatanvänts könshandeln och därigenom gjort sig skyldig
till koppleri.

Kvinnorna i könshandeln inte bara offer förär olika slags övergrepp. De gör
sig också själva skyldiga till brott.många Enligt den nämnda undersök-ovan
ningen, Lennart Kellerman gjort förhållandena i Malmö, fanns 53som av av
de 208 kvinnor under 1992-1994åren iakttagits i gatuprostitutionen regi-som
strerade i kriminaldiariet vid Malmö polisdistrikt. hadeDe enligt registret
polisanmälts misstänkta för sammanlagt 212 brott olika slag, stöld,som t.ex.av
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bedrägeri ochhäleri,knivlagen,vapeninnehav, brottnarkotikabrott, olaga mot
misshandel.

våldshand-förde själva blirtill följdProstituerade kvinnor bär, utsattaattav
knivar ochutsträckningkönsköpande i alltfrån störrelingar män, vapen, som

Även därmedriskerari könshandelnsig. köparnaför kunna skyddaattsprayer,
bli för andra brott,också deför våld. händerbli Det t.ex.utsattaattutsattaatt

intervjuadeför,befogat sigförbli bestulna. Det är männen attatt uppgerse
oförsiktigavarithänteftersom det harMansprojektet, mänkvinnor i att som

pengar.med sinablivit av
brottandravåldsbrott -och kanskeantalet ävenMörkertalet det gällernär -

och ii gatuprostitutionensannolikt bådei könshandelnkvinnorna är stortmot
kunder-det gäller brottmörkertaletinomhusprostitutionen. Sannolikt närär som

offentligtträder framEftersom kundernaför också ogärnablir stort.utsattana
anmälasärskilt benägnaförmoda de inte ärkönsköpare, kan attattmansom

egenskap.derasdem i dennabegåttsbrott motsom
funnit kvin-kvinnor harprostitueradeerfarenhetmed mångårigPoliser attav

Som skäldem.begåttsanmäla våldsbrottofta frånavstår motatt somnorna
skyllasjälvde har sigför repressalier,räddavanligen dede är attattattanger

polisen inteeftersomanmäladet inte löntprostituerade,eftersom de ärär attatt
medde inte villprostituerad ellerfrånanmälannågotgör att omvaraenen

prostitutionsgrupperna.erfarenheter harLiknanderättegång.någon
deuppfattarsig själva lågt,ofta värderarprostitutionenkvinnorna iEftersom
debekräftelseoch påde leverdet livnaturlig delvåldet attsom enavsom en

tillvänjning, mångagörsker ocksåinte värda bättre. Det attär avsomen
för. Deblivit och blirvåld debagatellisera detkvinnorna tenderar utsattaatt

detberätta äryrkesrisk. Benägenhetenofrånkomligdet att omsom enser
våld kvinnamedföröverlevnadstaktik grövreslagsliten.också Ett att en

känneranmälningsbenägenheten. Kvinnanmindreför, destoblivit ärutsatt
vadförnedrad och förnekarblivit ochha såskamuppenbarligen över utsattatt
förkvinnormed prostitueradekontaktlångvarig och näraskett. krävsDetsom

verkliga belägenhet.få kunskap derasatt om
kanHuruvida våldetomfattande.alltsåprostitutionsamband med ärVåldet i

sedantioför fem eller årförhållandenajämfört medminskatökat ellerhasägas
anmälningsbenägenhetendettaDels beror påpåvisas.låter sig inte att som

våldsbrott,det gällerbrottsstatistiken, närdels detliten och pånämnts är att av
prostitution.samband medharbrottetutläsasinte kan om
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prostitutionaids ochHiv,9.5

könssjuk-olikaöverförandetocksåskadeverkningar hörprostitutionensTill av
tillupphovimmunbristvirus,hiv humantinfektiondomar och som gerav

syndrome. Störst intressedeñciencyacquired immunesjukdomstillståndet aids
hivInfektiontilldragit sig. över-smitta med hivrisken förtidhar på avsenare

ochanalt och oraltvaginalt ävensåvälförs vid sexuellt umgänge genomsom --
eller då flerablodtransfusionvidblodprodukter, såsomblod ellerbl.a. infekterat

steriliserasinjektionsspruta,användernarkomaner att sprutanutansamma
användningarna.mellan

och bisexuel-homosexuellahiv-smittagällerdet ärSpeciella riskgrupper när
narkoti-Månganarkotika intravenöst.missbrukarla män samt personer som

oftasitt, ochfinansieraför kunnasigkvinnor prostituerarkamissbrukande att
narkoti-missbrukarinte bara demgällermissbruk.sin Dettaäven partners, som

former. Fakto-i andramissbrukar narkotikademocksåka intravenöst utan som
kanmedsamlagantal partnerssexpartners, varaett stort somanonymarer som

innebär högaktivitetersexuellahögriskgrupp,tillhörahiv-positiva eller somen
utövande påförsiktighet vidminskadsmittaför överföringrisk samt sexavav

i könshandelnvanliga görvilkadrogpåverkan, äralkohol- och attgrund av
för smitta.allvarliga riskermedförabedömasdenna måste

hiv-infektionprimär ärtill påsmittillfällefrånInkubationstiden symptom
kanprimärinfektion. Antikropparsymptomatiskfår ingen2-4 veckor. Många

aids kansjukdomenutvecklasmittillfället. Attveckor efter ta2-6upptäckas
aids.insjuknat ismittadehälften detroligen8-10 harEfter årmånga år. av
sjuk-utvecklarallasmittade, ellerövrigaför delång tid detHur tar ensom

förening medinkubationstiden ilångaokänt. Dennärvarandefördomen, är
faktor görnaturligtvis ytterligaresamlagstillfállen ärantal somenett stort

smittväg.beaktansvärdtillprostitutionen en
ochkvinnorsmittar änkan mottagan-allmänt sägas män attRent att enmer

Smittskydds-Enligtdenhomosexuella kontakter, äride dvs. utsatte.mestman,
tilltio frånsmittrisken påäriStockholm kani sägasläkaren attstort manen

kantill däremotkvinnatill kvinna. Frånfrånhundraoch på manmanenman
smittoförandedockKvinnor kanpåsmittrisken sägas tusen. meravaraenvara

skadademenstruation,vidnämligenförutsättningar,vissaundernormaltän
aids.begynnandeellerinfektionerkönssjukdomar,andraslemhinnor,
mannenkun-smittasrisk änsåledesprostitutionen löper störreKvinnan i att

passiveoftast denärmanlige köparen,emellertid denrisk löperStörstden. som
StockholmiSmittskyddsläkarenprostitutionen.homosexuellai denparten

kvinnor ochhiv-smittade mänantalfinnaskanframhåller det manett somatt
denhärtillanledningarna ärprostituerade. Ende attblandkänner tillinte av
intesekretessreglernagrundlevnadsförhållandenidentitet ochsmittades av

smittade intefall, där denikännedomsmittskyddsläkarenstillkommer utom
vissaanledning mänärFörhållningsregler. Enerhållna attsig efterrättar annan
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sig ha blivit smittade vid prostitutionskontakt med kvinna, medan deuppger en
i själva verket kan ha haft homosexuell kontakt. Fortfarande detantas en anses
alltså ibland skamligare ha homosexuell läggning haän samlag medatt att en
kvinnlig prostituerad.

Av den statistik förs hos smittskyddsläkarna i de städer där vistörresom vet
prostitution förekommer framgår deatt över sju åren, antaletatt, sett senaste

hiv-smittade bland de intravenösa narkotikamissbrukarna har minskat. Antalet
homosexuella smittade stabilt medanär antalet heterosexuellt smittade ökar. I
75 alla fall hiv-smitta kommer den drabbade från Afrika.procent av nya av
Andelen importsmitta, huvudsakligen från afrikanska och kvinnor,män ökar.av
Även inte har kunnat någon säker kunskap hur många hiv-om man om
smittade prostituerat sig, har tvivel de allra flesta de hiv-smittadeutansom av
kvinnliga narkomanerna, åtminstone vid tillfälle,något sigägnat prostitution.
En undersökning har utförts beträffande de kvinnliga narkomaner tvångs-som
vårdats enligt lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fall LVM påom av
Rålambshovs behandlingshem i Stockholm under 1987åren till och med 1990
SoS-rapport 1992:2. Undersökningen avsåg 117 kvinnor, 112 ivarav var
åldrarna 20-39 Av kvinnornaår. 45 de hade prostitution in-attuppgav som
komstkälla. Detta antal ansåg undersökaren sannolikt lägre det verkli-änvara

särskilt i begreppet prostitution inbegriper den prostitution därga, om man
kvinnan bjuder sin kropp i utbyte droger. Av de 117 kvinnornaut i under-mot
sökningen 21 hiv-positiva. Av dessa missbrukade 16 heroin och 4 amfetaminvar
medan hade alkohol huvuddrog. Av de hiv-positiva kvinnornaen som uppgav
11 prostitution främstasin försörjningskälla. När undersökningen slutfördessom
hade fyra de hiv-positiva kvinnorna avlidit. Sedan tvångsvården enligt LVMav
avslutats vårdades kvinnorna enligt smittskyddslagen. Tolv kvinnor detre av av
71 kunde efter avslutadspåras tvångsvård försörjde sig prostitution.som genom

På fråga i telefonintervjuer med 78 manliga prostitutionskunder nästanuppgav
samtliga, aids-risken inte spelade så roll eftersom de alltid skyddadeatt sigstor
med kondom. Några enstaka män de ibland slarvade medatt attuppgav, an-
vända kondom. Ytterligare några de slutat köpa sexuellaatt attuppgav, numera
tjänster eller enbart köpte eller tjänster inte inkluderadetoppmassage som
beröring posering, just rädsla för smitta.t.ex. av

När det gäller hiv-smitta sexturismenär också riskfaktor. En mycketstoren
andel de prostituerade i Thailand och Filippinernastor och olika afri-t.ex.av

kanska länder bär smittan.på I många länder också tillgångenär skyddsme-på
del bristfällig, liksom kunskapen hur smittspridning sker.om
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könshandelnhomosexuellai9.6 Skador den

erfarenhetsmässigthomosexuella könshandelniprostituerad denLivet gersom
överhängande.dessutomför hiv-smittapsykiska skador. Risken ärfysiska och

7.6.i avsnittbehandlaskönshandeln närmarehomosexuellaSkadorna i den

skadorKönsköparens9.7

prostitue-de skador deuppenbarainte likakönsköparnaSkadorna hos är som
samband medför våld iblirverksamhet. Attsin mänrade orsakas utsattaav

anledningfinns dock männenDetväl dokumenterat.könshandel är tro attatt
från ellerskador övergreppandrakönshandeln på sätt,skadas även t.ex. attav

sexualitet iochkvinnoroch påförstärksunderutsatthet uppväxten att synen
ömsesidigrelationer medsexuellanormalasikt omöjliggörkönshandeln på
emellertidskadordessaKunskaperna ärmellankänsla och parterna. omansvar

litet uppmärk-mycketkönshandeln hari ägnatseftersommycket små männen
forskningen.samhet i

anhörigaoch kundersProstituerades9.8

prostitue-främst dekönshandelns skador hördrabbasde anhörigaTill avsom
känslomässiga störningar,modernssjälvfalletpåverkasrades barn. Barnen av

Ärisolering. hem-socialasexualitet och hennesofta splittrade påhennes syn
själv-dettamissbrukkriminalitet och sättervåld,prägladmiljön dessutom av

katastrofala.bliFöljderna kandjupa hos barnen.klart spår
mångaprostituerade kvinnormedarbetarsocialarbetarePolis och sersom

förekommertill dotter. Deti arv frånprostitution gårexempel hurpå mor
där delägenhet,eller delartillsammansoch döttrar gårmödrar gatan enatt

tjänster.sexuellasäljer
hade 94Malmöprojektetingick iprostituerade kvinnornade 224Av som

ellervårdnaden någotfall hade fadernelvaflera barn. Iellerkvinnor omett
hälftenungefärhadeövriga fallendebarnen. Idenågra avgemensammaav
för längrehadebarnandra kvinnornassig. Deboende hosbarnenkvinnorna

samhällsvård.förOmhändertagnatid variteller kortare
utgångspunkt frånmedbeskriver,Malmöprojektetideltogsocialarbetare som

prostitueradetill debarnenriskerdeberättelser, någrakvinnornas somavegna
ochfrån kamratermobbningförakt ochförlöper. Barnen utsättskvinnorna

värderingar,dehorungar. Destämplade övertarblirochandra somsom
de riskerarvärlden, och utsättasundremed denfått i sitt attmodern umgänge

sida.hallicksellerfrån sambosbehandlinghänsynslösellernedlåtandeför enen
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Medarbetarna i de nuvarande prostitutionsgrupperna kan också vittna hurom
skadade barn blir iväxer hem, där modern prostitueradär och harsom upp
fastmän ofta växlar, och där barnen lämnas vind för våg eller ackorde-som

bland och bekanta.vänner Där modern harut sittstängt känsloliv harras av
hon inte heller möjlighet tillfredsställa sina barns känslomässiga behov.att
Barnen lever i ständig rädsla för kamrater och andra skall få vadatten veta

Ärmodern sysslar med. modern inte bara prostituerad också missbruka-utan
detsäger sig själv barnen inte får den omvårdnad de har till.att rättre,

I den mån de prostituerade har kontakt med föräldrar och syskon måste själv-
fallet kvinnornas utsatthet för våld och sjukdomar medföra och ängslan.stor oro
I stället för stöd blir de prostituerade ofta bördaatt och belastningettvara en en
för sina anhöriga. Hela deras tid kan gå övervaka och hjälpa denatt pro-
stituerade och deras familjeliv skada.eget tar stor

Av de skaderisker könsköparens anhöriga löper kan främst framhållassom
den påverkan hans inställning till sexualiteten kan liksomutövasom mera-
påtagligt risken bli smittad med könsjukdomar och smittsamatt hepatit.-

9.9 Skador för samhället

Könshandel medför skador inte endast för de enskilda, direkt berörda personer-
också för samhället iutan stort.na

boendeDe i eller könshandelsområdenanära intestörs, bara den ständigaav
trafiken könsköpande i bil,män också på många andrautan sätt. Mångaav
kvinnor och blir antastade,män misstag för prostituerade eller köns-tagnaav
handelskunder. Också barn blir antastade på tillväg och från skolan.t.ex. I
parker och kyrkogårdarpå blir besökande ibland bevittna närtvungna att pro-
stituerade betjänar sina kunder. Nedsmutsning i form använda kondomerav
och exkrementer platserpå där könsakterna utförs hör också till vanligheterna.

Det faktum det finns marknad där kan köpaatt män tillgång till kvinnorsen
eller andra kropparmäns utnyttjas för sina sexuella syften, fåratt egna- -

konsekvenser för förhållandetpå mellan könen. Att kvinnor betraktassynen
kan köpas och säljas, inte förenligtär med den människosynsom en vara, som

bör råda i modernt samhälle, där kvinnor ochett skall jämställdamänsom vara
i fråga människovärde och till integriteträtt och respekt.om

Prostitution förmedlar negativ sexualsyn och påverkar därför påen synen
sexualitet i allmänhet i samhället. Att kvinnor i prostitution, pornografi och
reklam framställs och behandlas enbart objekt, kroppar, medförsom attsom
sexualitet frikopplad från känslor. Detta motverkar sexualsyn därses som en
sexualitet och känslor hör ihop och där för varandra.parterna tar ansvar
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sigfritt bestämma övermed individensoförenlig rättocksåProstitution är att
förstärkerskapar ellermänniska. Denutvecklinghindrar hennessjälv och som

utslagenhet.social
avsnittprostitutionmedi sambandoftaförekommerverksamhetBrottslig

negativa effektermissbruk. Devidare oftaföljerprostitutionens spår9.4. I
överblicka.omöjligasamhällethar för ärdetta att

Sammanfattning9.10

teoretisk kunskapellerpraktiskharbland demuppfattningenallmännaDen som
fördjupgåendeoftaskadormedfördenna naturkönshandeln är att avom --

förstärker ocksåKönshandelnsocialt slag.ochpsykiskt, fysisktkvinnorna av
orsakernaoch kanunderredan uppväxten,uppståttskador avvara ensomsom

finnasockså kandethindrar intesig.prostituerat Dettakvinna atttill att en
starktperiod, fårkortsig endastprostitueratde hardärförkvinnor att ensom -

prostitutionensigkan klaraandra skälellerochanhörigastöd vänner uravav -
undantag. Detdockkvinnorbestående skador. Dessafå eller ingamed varasyns

i högocksåskadordrabbasprostituerade kvinnornainte bara de utanär avsom
anhöriga.och deraskönsköparnaanhöriga, liksomoch andraderas barngrad

denverkningarnegativaprostitutionenhar attsamhället iFör stort genom
utveck-för individenshinderochmänniskosynoacceptabel ärförmedlar etten

också dethörsamhällets skadorTillkönen.mellanjämställdhetoch förling
könshandeln.följdi elleringårkriminalitetdenochmissbruk avensom

Noter

socialförvaltning, Be-Stockholmsprojektrapport,missbrukoch1 Sex en-
61984.skriftseriehandlingsbyråns nr

Göteborgsexklubbar iKartläggningMichael Ivarson,ochSvennecke2 Bo av
CENTRUM.1992, SDFvåren

1983.Stockholmvillkor.prostitueradesKönshandeln Om3 Stig Larsson: -
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Sociala insatser10 mot

prostitution

Inledning10. 1

prostitutions-främst de särskildaprostituerade bedrivsSocialt arbete för av
Malmö ochGöteborg,socialtjänsten i Stockholm,inrättats inomgrupper som

med socialtjänstenprostitutionen har kontaktikvinnor ävenNorrköping. Många
föräldrar till barnsocialbidragstagare,i andra egenskaper, t.ex. somsomsom
narkotikamissbrukare.alkohol- ellerellersociala åtgärderblir föremål för som
prostitutionen bedrivskvinnor ibehandlande arbete förochVisst stödjande

frivilligaochkvinnofängelsersjukvården, påmissbruksvården ochiäven av
organisationer.

andravid skolor ochförebyggande karaktärbedrivs arbeteDärutöver av
kvinnoorganisationer.institutioner liksom av

sociala insatserdeinnehållet i och resultatetuppfattningfåFör att avomen
skulle kunnainsatservilket dessaprostitutionsområdet på sättpågörs samtsom

Per-Åke Karls-Hedin och ñl.drUlla-Karinhar ñl.drutvecklas och förbättras,
Socialt arbeteutvärdering.räkning gjort Derasutredningenstör rapport,enson

utvärdering SOUdokumentation ochi Sverigeprostitutionenmot en-
det gällerredogörelsen, främst närsammanfattas i den följande1995:16,

arbete.prostitutionsgruppernas

prostitutionFörebyggande arbete10.2 mot

samlevnad och könsrollersexualitet,följderna missbruk,Information omavom
prostitution.gällerdetförebyggande arbete närmeningkan i vid utgörasägas

lands-ocholika plan. Kommunernaarbete sker på mångaförebyggandeSådant
rådgivning iinformation ochförungdomsmottagningarsärskildatingen har sex-
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och samlevnadsfrågor. Skolornas och sarnlevnadsundervisning mycketärsex-
viktig i detta sammanhang. Viktigt också detär arbete inom skol-görssom
hälsovården, där människor i riskzonen kan fångas och få hjälp páunga ettupp
tidigt stadium. Rådgivning och upplysning det gällernär sexual- eller sam-
levnadsproblem också Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ochges av
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL.

finnsDet därutöver antal sociala projekt, behandlingshemett stort och institu-
tioner i sitt arbete med missbrukare eller incestoffer arbetar förebyg-t.ex.som
gande inte direktän prostitution. Prostitutionsgruppernas arbetemot ärom-
också till del inriktat förmedlapå information och kunskap i förebyggandeatten
syfte avsnitt 10.3. Andra exempel myndigheterpå och institutioner som
arbetar förebyggande Folkhälsoinstitutetär och Stiftelsen Kvinnoforum.

Folkhälsoinstitutet statligär myndighet inrättades 1992.år Dessen som
uppgift förebyggaär sjukdom och ohälsa och arbetaatt hälsofrämjan-attannan
de. Verksamhetsidén skapa god hälsaär för alla. Folkhälsoinstitutet samarbe-att

med kommuner och landsting, andra myndigheter,tar företag, organisationer,
folkrörelser och utbildningväsende. För kunna stöd och ökade kunskaperatt ge
har Folkhälsoinstitutet samarbetenära med forskningen. Erfarenheterett och
kunskap sprids skrifter, seminarier, konferenser och utbildninggenom genom

olika yrkesgrupper. Kampanjer, debattinlägg och massmediasatsningar ärav
andra medel.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på olika programområden, alkoholt.ex.
och narkotika, och samlevnad, hiv-aids, kvinnors hälsa barn ochsex- samt
ungdom.

Stiftelsen Kvinnoforum initierades 1988år Socialdepartementet eftersomav
missbrukande kvinnor inte sigansåg erforderlig vård behandlingshemmen.på
Kvinnoforum hörde från början till Riksförbundet för hjälp läkemedelsmiss-
brukare, RFHL, självständigär stiftelse.men numera en

Bland de anställda i Kvinnoforum finns beteendevetare, socionomer, en
pedagog och forskare. Vid behov anlitas med speciell kompetensen personer
utifrån.

Kvinnoforum arbetar information,med utbildning, forskning och särskilda
projekt för förbättra villkoren för kvinnor. Man arbetaratt också medutsatta
personalutveckling, undervisning, rehabilitering och förebyggande insatser, som

från kvinnorsutgår och flickors särskilda behov, möjligheter och hinder. Sär-
skilda målområden missbruk ochär behandling, kvinnor och hälsa, flickor,unga
invandrarkvinnor hiv och aids.samt

När det gäller prostitution Kvinnoforum mycket effektiv ivägattanser en
såväl förebyggande behandlande verksamhet arbetaär med stärkaattsom att
flickors självkänsla. En flicka med stark självkänsla, med känsla egenvärdeav
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och integritet, behöver inte berusa sig och vill inte risker med sin kropp ochta
sitt liv.

Kvinnoforum också och andra författaresböcker liksomut rapporterger egna
verk kvinnors situation och problem.om

10.3 Prostitutionsgrupperna

Malmö

Pionjârkommun socialt arbete prostitutionsområdetdet gäller på Malmö.när är
Sedan undersökning svarta affärer i samband med vissa klubbar ochen av

prostitutionen,näringsställen visat såväl klubbar, i ateljéerpå pågatanatt som
socialförvaltningen ioch massageinstitut, hade ökat starkt, startade Malmö ett

kom kallas Malmöprojektet,prostitutionsprojekt. Projektet, attsom senare
mellan 1977 1981. Syftet kunskap prostitutionen,pågick ochåren attvar om

sociala metoder för stöd och hjälp de prostituerade, iutveckla att attatt ge
polisen prostitutionen i Malmö generelltsamarbete med bekämpa samt att mer

till prostitution.informera och påverka attityderom
framgångsrikt. prostitueradeMalmöprojektet i avseenden Antaletmångavar

från minst 300 1974 till ungefär 60 1981. Genomi Malmö sjönk år år att
omfattning ierfarenheterna dokumenterades i kom arbetet Malmö utgörastor att

kunskapsbas för de prostitutionsprojekt startades i Stockholm,som senareen
Göteborg och Norrköping.

projektet upphörde 1981 avsikten arbetet skulle fortsätta inomårNär attvar
arbetet. visade sig dockför det ordinarie sociala Det mycket snart attramen

prostitutionen, liksom ordningsproblemen och brottsligheten i samband med
prostitutionen, ökade.åter

aktionsplan,1982 tillsattes därför utarbetadeHösten arbetsgrupp enen som
marknads-målen för arbetet prostitution, nämligenvilken störaattmotangav

stödja prostitueradeförutsättningarna för könshandel olika deoch på sättatt
olika myndigheter betonades. Enligtkvinnorna. Vikten samordning mellanav

mellan polisens spaningsenhetaktionsplanen distinkta informationskanalervar
för socialförvaltningen mycket viktiga. socialarbetareoch företrädare Två

i prostitutionen,få i uppdrag heltid stöd kvinnornaskulle på åtatt ge
Rådgivningsbyrån för narkoti-socialarbetarna hörde till början tillbådaDe en

tillhörigheten ändrasden organisatoriska kornkamissbrukare attsenaremen
forskarna från Malmöprojektet knöts tillflera Engånger. av gruppen som

projekt. vissa avseendenöverförare kunskap från detta Ihandledare och som av
Socialarbetar-från det tidigare prostitutionsproj ektet.skilde sig den gruppennya

ekonomisk bistånd och liknandehandläggare beslutinte längre av omna var
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frågor. Dessa beslut skulle i stället fattas socialbyrån i det distrikt där denav
prostituerade bosatt.var

Under den 10-årsperioden har arbetet successivt kommit koncentre-senaste att
till uppsökande arbete bland kvinnorna i gatuprostitutionen stöd ochsamtras

behandling för de kvinnor dettapå kommer i kontaktsätt med. Desom man
kvinnorna, kvinnorna in i prostitution,väg kvinnor med barn ochyngre

missbrukande kvinnor prioriteras.
Arbetet förlagt till eftermiddagar, kvällarär och helger, dvs. då prostitutionen

omfattande. Ungefär halvaär arbetstiden uppsökandeägnas åt arbete påmest
och hembesök och andra former stöd.gatan resten av

Det uppsökande arbetet sker vistas i prostitutionsområdet ochattgenom man
kontakt med de prostituerade. I regel går försiktigt fram och försökertar man

långsamt bygga förtroende. När det gäller minderåriga arbetssättetärettupp
offensivt. Ofta hjälp polisen för identifiering. De flickornatarmer man av unga

blir inte sällan föremål för ingripande enligt lagen 1990:52 med särskilda
bestämmelser vård Svårast det etablera kontaktär med de äldre,attom av unga.
icke missbrukande kvinnorna, prostitution sitt yrke. Gruppen harsom ser som
lyckats väl med förhindra nyrekrytering flickor. Den har ocksåatt ettav unga
väl fungerande samarbete med polisen.

En viktig princip för tvåkönad kvinnornaär så skall haatt attgruppen vara
möjlighet till kontakt med socialarbetare båda könen. Gruppen har regel-av
bunden och intensiv kontakt med tiotal kvinnor år. Med ytterligareett ettper
tiotal kvinnor harår glesare regelbunden kontakt. För demper gruppen men
finns socialarbetarna till hands något akut skulle inträffa. Socialarbetarnaom
i betonar arbetets långsiktiga, tålmodiga karaktär och vikten lyhörd-gruppen av
het i kontakterna.

Till grund för kontakten ligger ofta planering gjorts i samråd meden som
respektive socialbyrå. Gruppen karaktäriserar sitt arbete inten-ettsnarare som
sivt stöd egentligt behandlingsarbete.än Stödet kan ha formen hjälp isom av
kontakten myndigheter ellermed det kan handla visa på alternativa sättattom

leva; utflykter och skogspromenader,göra café liknande.gå på ochatt
När det gäller information och opinionsbildande arbete har endastresurserna

räckt till sporadiska insatser. Det svårt få tid till dokumentationär deatt av
erfarenheter under liksomarbetets gång till systematiseradgörs kunskapsin-som
samling. De insatserna dokumenteras fortlöpande arbetsanteck-egna genom
ningar. Kunskap gatuprostitutionens omfattning skaffar framförom gruppen
allt prostitutionsgruppen vid polisen.genom

Täta personalbyten försvårathar arbetet eftersom det tid etablera sig itar att
prostitutionsmiljön och skapa kontakter kvinnornamed där. Ett problem är att

detnå ökade antalet kvinnor från andra länder. Gruppen har möjlighetersmå
fylla de behov detuppstår uppsökande arbetet på iMan haratt gatan.som ur

praktiken inga möjligheter arbeta med andra prostitution änatt typer gatu-av
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prostitution eller arbeta med attitydpåverkande åtgärder det gäller köns-näratt
köparna. Den växlande organisatoriska tillhörigheten också problem,är ett som
har lett till blivit förhållande tillganska i andra verksam-att autonomgruppen
heter iblandoch kommit sakna stöd i form arbetsledning och administrativatt av
service.

Stockholm

Efter samråd polisen socialförvaltningens jourbyråmellan och i Stockholm
tillsattes 1979 socialarbetare, kvinnor och med uppgiftår två två män,gruppen

bedriva uppsökande och stödjande arbete bland prostituerade. Tvåatt grupper
kvinnor prioriterades; minderåriga flickor kvinnoroch missbrukspro-utanav

blem ofta till skillnad från missbrukande kvinnor inte hade tidiga-någrasom - -
kontakter med socialtjänsten.re

Gruppen hade samarbete med behandlingsbyrån vid socialförvalt-näraett
ningen, med de olika socialdistrikten med specialenhet vid polisenssamt en
sedlighetsrotel. Andra samarbetspartners det s.k. Spiralprojektet vid Lands-var
tingets preventivmedelsrådgivning, psykiatriska akutmottagningar, kvinnohär-

Årbärget Hvilan och kriminalvårdens frivård. 1987 utökades med ettgruppen
aidsuppsökare 1987-1989antal och bestod åren sammanlagt tioav personer.

Arbetet inriktades i huvudsak gatuprostitutionen i visspå även mån påmen
prostitution massageinstitut, sexklubbar och ateljeér. det uppsökandepå Utöver

socialt i form hjälparbetet bedrevs stödarbete hembesök, med bostäder ochav
liknande. Vid tillfällen försökte kontakt med köparna.ävenett par man

Motsättningar och splittring uppstod då kvinnorna i arbetettyckte attgruppen
ville utvecka former i arbetet, socialthade och grupparbete,stagnerat t.ex.nya

café, kvinnor isjälvhjälpsverksamhet och där prostitutionen skulle kunnaett
idelta i arbetet efter modell från Pro-centret Oslo. Motsättningarna och miss-

tankar ekonomiska oklarheter ledde till upplöstes vid årsskiftetatt gruppenom
1989-1990. I samband därmed tömde medlemmar lokalerna och lätgruppens
förstöra arbetsanteckningar, statistik, verksamhetsberättelser och andra rappor-

gick all dokumentation och allt forskningsmaterial frånPå så sätt nästanter.
12-åriga verksamhet förlorad.gruppens

reorganiserades från tidigareVåren 1990 och blev ha varitattgruppen nu,
i integrerad i distriktensganska förhållande till socialdistrikten,autonom mera

Gruppen består tio socialarbetare och kallas Citysektionen.arbete. av nu
Citysektionen hittills haft betoning det uppsökande fältarbetethar stark påen

könshandeln,i gatuprostitutionen. Arbetet har syftat till kunskapatt attom
få stödja de kvinnorna och förhindrakontakt och kunna prostituerade att nyre-

for förkrytering. Gruppen arbetar närvarande med utveckla metoderatt upp-
sökande arbete i andra former könshandel.av
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uppsökandesocialarbetare bedriverlag. manligaarbetar i två TreGruppen
arbe-kvinnliga socialnarkotikamissbrukare Sergels ochbland påarbete torg sex

prostituerade.stödjande arbete blandmed uppsökande ocharbetartare
från kon-Citysektionen har utvecklatsprostituerade iArbetet med ett mera

långsiktigt Genom dettålmodigt och arbete.frontativt arbetssätt till ett mera
tredjedelar kvinnor-kontakt med ungefär tvåharuppsökande arbetet avgruppen

till 50-talrelationer har utvecklatsstödjandei gatuprostitutionen. Längre ettna
kvinnor.

erforderlig hjälp räcker intespeciella behovhardeFör att grupper somge
psykisktdet ökande antalettill. dessaCitysektionens En ärgrupperresurser av

nåi antal. kvinnor svårakönshandeln vilka ökar Dessasjuka kvinnor i är att
andrailla fysiskt och psykiskt. Deoch de far mycketmed sociala metoder
totalafår dålig hjälp med sinkvinnor i daghiv-smittadeär somgrupperna

prostitutionkvinnor vill sluta medicke missbrukandelivssituation desamt som
stöd.flerårig behandling ochoch behöver

kvinnor i gatuprostitutionennyetableringförhindraarbetet medI att ungaav
Nyetable-framgångsrikt.i Malmö, varit mycketStockholm, liksomarbetet ihar

förhindras.i kunnatring har settstort
Citysektionens arbete.förhållandevis låg prioritet iInformationsarbetet har en

massmediakontak-studiebesök, föreläsningar ochåtskillig tiddetTrots ägnas
förekommerplanläggning informationsinsatsernasystematiskNågonter. av

knappast.

Göteborg

erfarenheterkunde den använda siginrättades 1981Göteborgsgruppen årNär av
ochuppsökande, stödjandesyfte bedrivaMalmöprojektet. Gruppensfrån attvar

samla kunskapi prostitutionen,bland kvinnornabehandlande arbete att om
bedriva opinions-i arbetet ochsociala metoderprostitution, utveckla attatt nya

prostitution.bildning mot
fältar-intensivt arbete dåblev periodförsta femDe åren gruppen genomaven

gatuprostitutionenförmå kvinnorna ipåverkan försökteoch aktivbete att upp-
utbetalningarskötte vid den tidenverksamhet. Gruppen ävenmed sinhöra av

bostads- och arbetsförmed-goda kontakter medoch kundesocialbidrag genom
År påbörjadeshjälpa kvinnorna. 1984förmobilisera socialaling ettattresurser

Göteborgs universitet förför socialt arbete vidinstitutionensamarbete med att
Samarbetet har resulterat iprostitution.systematisera kunskapsamla och ettom

informations-använda i sitthar kunnatforskningsrapporterflertal gruppensom
arbete.

Åren gatuprostitutionen i Göteborg.minskning1986-1989 skedde stark aven
för kvinnor, rädslaförbättrad arbetsmarknadflera orsaker;Minskningen kan ha
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för hiv- och aidssmitta också prostitutionsgruppens intensiva påverkans-attmen
arbete hade burit frukt.

Perioden 1989-1993 beskrivs projekttiden, då fick anslagextrasom gruppen
för genomföra olika projekt. första flickorDet i riskzonen föratt om unga-
prostitution inriktade sig på undersöka hur rekrytering till könshandeln gåratt-
till och hur kvinnornas bakgrund I projekt Mansprojektetut. ett annatser - -
samlades kunskap köparna. Inom hiv-informationsprojektet harom en grupp
prostituerade kvinnor utbildats till hiv-informatörer. Projektet har utvecklats
vidare till självhjälpsprojekt för de engagerade kvinnorna. Arena-projektetett

kunskapsinventerande projekt behandlade den dolda inomhuspro-ettvar som
stitutionen i Göteborg.

Arbetet med projekt har inneburitdelvis det uppsökande fáltarbetet har fåttatt
Åmindre prioritet. andra sidan har projekten givit kunskaper ochgruppen nya

Årperspektiv det uppsökande och behandlandepå arbetet. 1994 inleddesnya
fördjupningsfas det uppsökande arbetet och stöd- och behandlings-en av av

arbetet. Från ha översköljt kvinnorna med social förändring låteratt yttre
förändringen fram i lugnare takt.växaman nu

Organisatoriskt knuten till Cityenheten tillsammansär med andragruppen
cityverksamheter uppsökande karaktär med ledning, personalmö-av gemensam

och utvecklingsarbete. Prostitutionsgruppens medarbetare mycket nöjdaärten
med denna ordning. Gruppen handlägger inte längre frågor socialbidrag ochom
liknande. sköts respektive socialdistrikt.Detta harInom personkonti-av gruppen
nuiteten varit vilket har underlättat arbetet och främjat möjligheterna tillstor,
kunskapsuppbyggnad utvecklingoch arbetet.av

Norrköping

Norrköping 1984I har kommunen sedan haft särskild inom social-en grupp
tjänsten uppgiftmed bedriva socialt arbete prostitutionsområdet. Gruppenpåatt
bildades dels effekt den uppmärksamhet kring frågan följdesom en av som
efter 1977 prostitutionsutredningårs därföroch dels hade iakttagitatt man
minderåriga kvinnor med missbruksproblem i prostitutionen.svåra Framsamt
till 1987 bedrevs arbetet i projektform för därefterår att permanentas.

Prostitutionsgruppen, knuten till socialtjänstens jourbyrå, förbestårärsom
närvarande socialsekreteraretvå delar tjänst. likhet med övrigapå Iav som en
prostitutionsgrupper handlägger inte frågor socialbidrag och liknande.man om

dessa frågorl samarbetar med respektive socialbyrå.man
Gruppen arbetar uteslutande med gatuprostitution. bedriverDen uppsökande

arbete på fältet stödjande och behandlande arbete med enskilda kvinnor.samt
För närvarande finns inte för bedriva informationsarbete ellerattresurser

opinionsbildande arbete dessa uppgifter ingår i riktlinjerna föräven om gruppen.
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1993 iakttagnaFrån 1984 till år har antalet kvinnor i gatuprostitutionenår
minskat från cirka80 till 20 Antalet könsköpare har också minskatår. underper

Tänkbara till enligtår. orsaker detta bland andraär, attsenare gruppen, grup-
arbete haft goda effekter.pens

Gruppen har tidigare pessimistiskt möjligheternapå rehabilitera desett att
förhållandevis kvinnorna,gamla med lång erfarenhet prostitution, finnsav som
kvar i Norrköpings gatuprostitution. hoppfullNumera ochär man mera menar

intensivt motivationsarbete och samarbete med socialbyråeratt ettman genom
andra myndigheter elimineraoch kan gatuprostitutionen i Norrköping.

10.4 Polisen

Malmö finns sedan Malmöprojektets tidI väl inarbetat samarbete mellanett
polis och socialtjänst. Polisen har hela tiden arbetat med bekämpa brottatt som
har samband med prostitution. har blandDetta resulterat i det i Malmöannat att

till skillnad från Stockholm och Göteborg inte finns sexklubbar allsnågra- -
och mycket litet inomhusprostitution. Viss betydelse härvidlag kan ocksåarman
närheten till Köpenhamn med dess sexklubbar ha. har kontinuerligtMan också

kunskap och dokumenterat prostitutionenssamlat utveckling i Malmö.om
Tidigare samarbetade såväl ledningsnivå i respektive förvaltningarpåman som

basnivå, vilket uppfattades mycket värdefulltpå båda Numeraparter.som av
samarbetet ledningsnivåhar upphört det fungerar fortfarande mycket brapå men

basplanet. Polisen i Malmö har under byggt unikpå många år kompetensupp en
det gäller arbete prostitution och har kunnat utveckla effektivanär mot samar-

betskanaler till socialtjänsten.
Stockholm fleraI tidigare poliser avdelade för arbete med brottslighet ivar

anslutning till prostitution. endast polisman forNumera avdelad dettaär en
arbete. hans arbete ingår dock främst narkotikaspaning. Arbetet iI den del som

prostitutionsamband med har likheter med prostitutionsgruppenshar stora
arbete. Polisen kontakt med enskilda prostituerade dempå och slussartar gatan

till hjälpverksamheter olikaibland vidare slag. Visst regelbundet samarbeteav
med prostitutionsgruppen förekommer.

I Göteborg finns inga poliser avdelade för arbete särskilt med brottslighet i
samband med prostitution. organiserat samarbete polisen iEtt med har många

efterlysts prostitutionsgruppenår i Göteborg. Något sådant har emellertid inteav
kommit till stånd. Skälet härtill frågan inte prioriterats polisen, delsär att av
därför prostitution i sig inte kriminellt och dels därför flera de brottäratt att av

aktuella i sammanhanget förhållandevis ringa påföljd. basnivåPåärsom ger
förekommer dock mellan prostitutionsgruppen polisen detsamarbete och när

få flickor från eller få kontaktgäller bort med utländskaatt gatan attunga pro-
stituerade eller enskilda prostituerade för brott.när utsatts
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NorrköpingI fanns 1980-talet,på prostitutionen omfattande,när ettvar mera
samarbete mellan polisnära och prostitutionsgrupp. Numera har polisen minskat

sin övervakning i prostitutionsmiljön. När behov haruppstår prostitutionsgrup-
dock fortfarande samarbete med polisen.pen

10.5 Kriminalvård och ungdomshem
Vid kvinnofängelset Hinseberg finns plats för 98 intagna. flesta avtjänatDe
straff för narkotikabrott och har långa strafftider. Straff fyrapå till tolv års
fängelse vanliga. En särskild avdelningär med 16 platser finns för dem villsom
använda strafftiden till bli drogfria. Kvinnorna deltar då i gruppsamtal ochatt
individuella samtal med särskilt utsedd kontaktman. kvinnornaMånga haren av
erfarenheter incest och sexuella Prostitutionövergrepp. dock mycketär ettav
tabubelagt endast undantagsvis vidämne samtalen.tassom upp

Vid kvinnofängelset Färingsö bedrivs gruppverksamhet två psykoterapeu-av
Verksamheten syftar framför allt till stärka kvinnornas självkänsla. Enter. att

psykoterapeuterna förklarar: dessaMånga kvinnor vid inteär attav av vana ens
ha kopplas ihop med någon De Nisseär Anderssonsett eget utannanm man.
tjej eller Kalle Svenssons brud. har ofta förloratDe sin självrespekt genom
prostitution, misshandel och missbruk. Svårigheten i bedriva gruppverksam-att
het vid fängelse oftakvinnorna har relationerär till varandra kanett att som

destruktiva. De kan ha konkurrerat eller skyldigamän varandravara om vara
I gruppverksamheten måste hänsyn till kvinnorna inte kanta attpengar. man

anförtro varandra allt. Av avgörande betydelse för de ska kunna möjlig-om se
heten till liv de sig värda det. Här kanär gruppverksamhetenett annat att anser
spela viktig roll.en

finns institutionerDet också för ungdomar inte direkt arbetar medsom pro-
stitutionsproblematik där det förekommer ungdomar prostituerat sig.men som
Flera sådana institutioner, Lilla i GöteborgTorp och Brättegården it.ex.
Vänersborg, samarbetar aktivt med prostitutionsgrupperna.

Lilla Torp kommunal akut- och utredningsinstitution forär vårdkrävandeen
och svåra ungdomar mellan 13 och 21 Då och då kommer iår. kontaktman
med ungdomar, främst flickor, prostituerat sig. Om prostitutionsgruppensom
inte redan har kontakt med den Lilla Torps personal kontakt ochtarunga,
rådgör med bra och fungerandeEtt samarbete har Lilla Torp medgruppen.
prostitutionsgruppen också i fall där de avvikernågon från institutionenav unga
och på kan hon ellerså sätt han snabbt återfinnas. Vid den fortsatta placeringen

det mycket viktigt, kommer till institutionär elleratt attanser man unga en en
behandlingsenhet kan erbjuda kvalificerad terapeutisk behandling.som

Brättegården skol- och behandlingshem förär flickor mellan och 2014 årett
missbrukar alkohol eller narkotika eller tidigt karaktärsstörda.ärsom som
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inriktas påmed socialtjänsten,sker i samverkanBehandlingsarbetet, närasom
behov. särskiltefter varje elevs Någotbehandlingsplanerindividuella program

avvikerinte. det fall flickorprostitutionsbakgrund finns Förmedför flickor
där flickorna tidigare kan haprostitutionsgrupper,medförekommer samarbete

undervisning påBrättegården byggervid påaktuella. Verksamhetenvarit
strukturerade fritidsaktiviteter. Inomyrkesutbildning ochgrundskolenivå samt

terapeutiskaTillsammans medoch samlevnad.skolarbetet talar sexman om
känslomässiga störningar och öka derasminska elevernasåtgärder försöker man

självkänsla.

sjukvårdhälso- ochMissbruksvård10.6 samt

prostitutionsgruppernasamarbetaroch MalmöStockholm, GöteborgI te-genom
gäller hiv-positivaSmittskyddsläkaren detpersonal hoslefonkontakter med när

hiv-positiva.vilka kvinnormeddelasSmittskyddsläkaren ärkvinnor. Från som
gatuprostitutionen blir hon omedelbartsynlig ikvinnor blirdessaNär någon av

Smitt-också meddelarsocialarbetare,prostitutionsgruppernasavvisad somav
stödjanderegelbundnafall har prostitutionsgruppenskyddsläkaren. l många

får kvinnorna information,smittskyddsenheternaVidsamtal med kvinnorna.
behandling. Vad gälleranvisningarförhållningsorder ochstödjande samtal, om

prostitutionsgruppen i Stockholm, behovfinns, enligtkvinnornade aids-sjuka
behandlingshem.kanskesärskilda ettresurser,av

Miljö- och hälsovårdsförvalt-ochsamarbetar prostitutionsgruppenGöteborgI
könshandeln. sjuksköter-till olika i Enhiv-informationningen angående grupper
utbildningen prostituera-medverkat vidhälsovårdsförvaltningen harfrånska av

Självhjälpsprojektet.i det s.k.till hiv-informatörerfd prostitueradede och
prostitu-mellanförekommer också samarbeteMalmö och LundStockholm,I

narkotikamissbrukare. Förmetadonprojekt försjukvårdensochtionsgrupperna
möjligheten ingå ikvinnor kanprostitueradenarkotikaberoende, ettattgravt

prostitutionen.hjälp lämnainnebärametadonprogram atten
psykiatriskasituationer debesöker i akuta öppen-prostituerade kvinnorMånga

från prostitutionsgrupperna.med personalvårdsmottagningarna, ofta i sällskap
psykofarmaka får deutredande samtal ochpsykiatrisk behandling utöverNågon

remiss till psykote-utverkafall prostitutionsgruppernaenstaka kanoftast inte. I

rapi.
prostitutionsproblematik.arbetar också medför kvinnorbehandlingshemFlera

landet kan komma.kvinnor från helai Mullsjö, ditexempel AnimaEtt är
misshan-eller upprepade fallsexuellaförKvinnorna kan ha övergrepputsatts av

missbruksproblem,föräldrarelationer. har oftaDegodadel eller ha levt utan
frånBehandlingen utgårprostituerat sig.deprimerade eller harätstörningar, är

och uppdragsgivaren,Anima, kvinnanmellanindividuella kontrakt som van-
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ligtvis socialtjänsten eller kriminalvården. Behandlingen grundar sig påär
samtalsterapi, friskvård och beteende-relationsterapi.

antal institutioner inom den slutna missbruksvården för kvinnliga narkoti-Ett
kamissbrukare behandlingshemmen Smörvattnet i Göteborg, Ronnja i Ble--

Soñakinge, i Malmö, Västbo i Stockholm och Ellen i Norrköping har tillsam--
Fröja-gruppen.bildat den s.k. Fröjagruppen nätverk för chefer ochär ettmans

personal vid dessa institutioner och arbetar bland metodutvecklingmedannat
för behandling kvinnliga missbrukare. Grundproblemen för kvinnorna,av
hävdar ofta desamma. Behandlingen sikte frågor kvin-måste påär taman, om

underordning och behovet kvinnoidentitet. Prostitutionspro-nors egenav en
blematik bearbetas i samband kvinnornas övriga erfarenheter, relationermed

identitetsproblem.och

Frivilligorganisationer10.7

sociala bedrivs frivilligorganisationer i SverigeDet arbete omfattan-ärsom av
Vissade. organisationer har sedan länge bedrivit socialt arbete, andra har

ganska nyligen verksamhet behov detuppstått. Ett exempel pånärstartat nya
Föreningen Farsor Morsor Stan. Endast liten del frivillig-är påsenare en av

organisationernas arbete med hjälp prostituerade eller med anknytning till
prostitution kan här.nämnas

Samjimdens IVykterhetsrörelse, DKSN, har 1984 bedrivitDe Kristna sedan år
uppsökande arbete för få kontakt med flickor for illa bland vär-att unga som
stingarna i Stockholms city. Därigenom fick kontakt med miss-mångaman
brukande flickor prostituerade.och många

År 1991 fick rörelsen särskilt anslag från Baptistsamfundet, Pingströrelsenett
bedrivaoch Stockholms kommun för uppsökande verksamhet blandatt pro-

stituerade. Fältarbetarna sig i prostitutionskvarteren och bjuder kaffe ochrör på
bullar för kontakt. därförDe går under benänmingen bullgerillan. Enatt

caféverksamhet startades också. Sedan två år tillbaka har verksam-nattöppen
heten till Citykyrkan Pingströrelsen. Caféet besöks miss-övergått mångaav
brukande och prostituerade kvinnor, hjälpkan bl.a. med återupprättaattsom

med socialtjänsten.avbrutna kontakter
Sedan 1992 driver DKSN i med Citykyrkanår samarbete också projektet

Matakuten, syfte fånga missbrukare och prostitueradeär attvars upp unga
i riskzonen. Verksamheten består iungdomar lunchservering dag isamt en

i hjälperveckan Citykyrkan. Man ungdomarna med kontakter frivården,med
socialtjänsten och ungdomarnas familjer.

6 15-0254
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Stadsmissionen bedriver socialt arbete i former. arbete berörmånga Det som
kvinnor främst vid Natthärbärget och Klaragår-prostituerade verksamhetenär

gällerfältarbete bedrivs inte Stadsmissionen detden. Något uppsökande närav
prostituerade.

får kanvarje Gästerna DeNatthärbärget året säng.är öppet natt om. en ren
kväll i veckansina kläder och de får tala med. Enduscha, någontvättaäta, att

förHjälpbyrå atthärbärgetfinns personal från Stadsmissionens Råd- och på N att
irespektive socialbyrå och förhjälpa besökande i deras kontakter medde att

atthär-hitta boendealternativ. Under 1993 hade Nsamråd med distrikten andra år
besök 86 olika kvinnor.bärget 2144 av

behövande kvinnorKlaragården för hemlösa, ochDagcentret utsatta var ur-
för kvinnor. Klaragår-till Natthärbärgetsprungligen tänkt komplementettsom

erbjudaskick befinner sig.den i vilket de Förutomängästerna attemottar
personlig hygien ochmöjligheter handbillig vilrum, tvättaatt tamat, om

och stödmyndigheter och lämna rådKlaragården länk tillkläder, skall vara en
långsiktigt mål utveckla och stärkaindividuella behov.utifrån olika Ett är att

periodenpositiv sig själva. Underkvinnornas identitet och dem påsynge en
136 olika kvinnor. Antalet besök1993 besöktes Klaragårdenmars-december av

uppgick till sammanlagt 4245.
direkt sikte prostitu-inget arbete med påFrälsningsarmén bedriver numera

kvimiocenter för kvinnormissbruksvård och harbedrivertion. Däremot man
sig också kvinnorTill dessa verksamheter sökermed olika slags problem. som

prostituerar sig.
Även verksamhet bland prostituerade.bedriver uppsökandeSvenska Kyrkan

särskiltDomkyrkoförsamlingenKlarastiftelsen inomdetI Stockholm är som
Friggebodinrymd i s.k.Kapell Sergeii dessa problem. ärsigengagerat en
i närhetennarkotikamissbrukare vistas ochvid Sergels där mångauppställd torg

11.00-15.30dagligen kl.prostitutionsområdet. Kapellet har öppet samt enav
flesta50 dagligen. Demellan 40 ochbesöksdel kvällar. Det personerav

i ochfår sig, samtala, del bönBesökarnamissbrukare. värmabesökarna är ta
gratis.ochockså kaffe smörgåsbibelläsning. kanDe

i Kapelletarbetarför verksamheten. Dehuvudansvaretdiakonissa harEn som
samtidigt. har mycketdär ManMinst arbetarfrivilliga. tvåalla gottär personer

polisen i området.medsamarbete
medlemsorgani-religiöst oberoendepolitiskt ochfrivillig,RäddaBarnen är en

konventionungdom utifrån FNsarbetar för barn ochfolkrörelse,sation, somen
alla formerför kamp övergreppRädda Barnenrättigheter.barnets mot avenom

utanför Sverige. Rörelsen hari ochbarn bådeoch biståroch utnyttjande utsatta
Sydostasien se avsnitt 13.1.barnprostitution imedsig i problemenengagerat

för barnolika medel förbättra villkorenmedinriktatSverige arbetet påI är att
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i de situationerna. Dessa barn med flykting- och invand-ärmest utsatta grupper
rarbakgrund, barn för fysiska,varit psykiska eller sexuella över-utsattasom

och barn fysiskamed eller psykiska handikapp.grepp
omfattande produktionFörutom skrifter och böcker, anordnarrapporter,en av

Rädda seminarierBarnen bl.a. sexuella barn och konferenserövergrepp motom
aktuella barnfrågor. Inom Rädda förBarnens barn och ungdomarcentrumom

i kris arbetar terapeutiskatvå Pojkmottagningen, hjälper pojkarDetteam. ena,
varit för sexuella Det andra stöder barn och ungdomarövergrepp.utsattasom
krigs-med och flyktingbakgrund.

Föreningen Farsor M0rs0r Stan från början projektpå ett starta-var som
des 1989 efter i behov 100 farsor,år TV skulle röraett upprop om av som
sig bland ungdomar i riskzonen i Stockholms city. Projektet utvecklades till en
självständig förening, bildades 1991. riksnätverk liknandeår Ett före-som av

finnsningar anordnade skolaföreningennågra Hem- och på ortennumera, av
självständigaoch andra organisationer. Olika företag organisationer,ochsom

bl.a. Brottsförebyggande rådet och Stockholms Lokaltrafik, bidrar med medel
till verksamheten.

Föreningen i Stockholm har cirka 150 medlemmar, 70-tal aktiva.ettvarav
Medlemmarna bedriver uppsökande verksamhet nattvandringar i citygenom
under fredag- och lördagkvällar liksom särskilda riskkvällar, Lucia,t.ex.
Valborgsmässoafton och skolavslutningsdagar. Under arbetet arbetar medlem-

två eller tillsammans, iförda särskilda jackor så de synliga förärtre attmarna
ungdomarna. arbete främst förebyggande.Deras De med ungdomarnaär pratar
och behövs, kontakt med polis ellerså den sociala ungdomsjouren.närtar,
Erfarenheten de sådan harär god effekt.närvaroatt vuxnas som en

10. 8 Sammanfattning
Socialt arbete för prostituerade bedrivs främst de särskilda prostitutions-av

inrättats inom socialtjänsten. finnsDet likheter i arbetssättstoragrupper som
och utveckling i Stockholms, Göteborgs, Malmös och Norrköpings prostitu-
tionsgrupper också olikheter vad gäller prioriteringar och arbets-men resurser,
sätt.

det gäller uppsökandeNär och motiverande arbete bland kvinnorna i gatupro-
stitutionen samtligatycks ha frånövergått konfrontativt motivations-ettgrupper
arbete med inslag praktiskastarka sociala insatser till långsiktigt,ettav mera
tålmodigt påverkansarbete där kvinnornasväntar beslut, finns tillman egna
hands och försöker motivera till behandling.

Ingen har eller planerar det uppsökandeersätta arbetetersatt attav grupperna
med andra insatser. Fältarbetet i prostitutionsområdena fortfarande kärnan iär

arbete. främst dettaDet arbete kan fortsättaär attgruppernas genom man
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gatuprostitution, vilket samtliga harförhindra nyrekrytering tillav unga grupper
i samarbetelyckats mycket bra med. har arbetat med beslutsamhet ochMan stor

med socialbyråer och polis.
för uppsökande arbete och motivations-Med ökade kunskaper har metoderna

medförbättras. kunnat differentiera sitt arbetssättarbete kunnat Grupperna har
kategorier gatuprostitueradehänsyn till olika kvinnornas situation. Någrade av

for närvarande förfogarvarit med de metoder ochhar svåra nåatt resurser man
sjukade utländska kvinnorna, de psykisktEn sådan äröver. annangrupp en

i form medkvinnorna. efterlyser utökat samarbete någonHär ettgrupperna
psykiatrin.

prostitutionsgrupperna försökt ocksåeller mindre utsträckning harI större att
områdeinomhusprostitutionen. resultat dettakvinnorna i För uppnå pånå att

hittills utvecklat i detförmodligen delvis andra metoder dekrävs än man upp-
sökande arbetet.

behand-arbetat medProstitutionsgruppen i Göteborg denär mestgrupp som
har föredragit lägga tyngd-för kvinnorna. andralingsarbete De attgrupperna

och psykologeruppsökande arbetet och anlita psykoterapeuterpunkten detpå att
för behandlingsarbetet.

frånutvecklats bort rollen handläggareOrganisatoriskt har som avgrupperna
social-i stället utvecklat samarbete medsocialbidrag och liknande. De har nära

byråerna.
samlavarit mycket aktiva det gällerprostitutionsgrupperna harFlera när attav

medsitt samarbeteGöteborgsgruppen haroch systematisera kunskaper. genom
möjligheter olikafått ekonomiska påoch denuniversitetet att satsaattgenom

kunskapsproduktion. Socialarbe-framme i frågaprojekt, legat långttyper omav
efterfrågats.har också i hög gradprostitutionsområdetkunskapertarnas

opinionsbildninginformationsverksamhet ochSamtliga en avsomgrupper ser
varierande arbeta med detta.de harsina uppgifter, även attresurserom

bedrivskvinnor i prostitutionenarbete forstödjande och behandlandeVisst
frivilligai kriminalvården ochoch sjukvården,missbruksvårdeniäven av

riktade prostitution.dock inte direktinsatserorganisationer. Dessa är mot
del problematiken i sin helhet.i ställetProstitution behandlas som en av

ungdomsmottagningar,förebyggande karaktär vidbedrivs arbeteDärutöver av
kvinnoorganisationer.liksominstitutioneroch andraskolor av
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förhållandena
i andra länder

l l Danmark

Prostitution i Danmark både i heterosexuell och homosexuell form.förekommer
antalet prostituerade ökat medan kunderna blivit färre.Mycket tyder på att

Skälet risken smittas hiv eller aids och delstill detta dels medantas attvara
mindre Följden blivitarbetslösheten medför köparna har har attattsom pengar.

Annonsering kontaktförmedlingpriserna sexuella tjänster har sjunkit.på som
prostituerade och kunder har ökat våldsamt under Annonsernamellan år.senare

upplysning-har också blivit alltmer oblyga och innehåller ofta specifikanumera
de sexuella tjänster kan köpas.ar om som

Gatuprostitution

finns i väl avgränsade ochProstituerade kontakt med kunderna på gatantarsom
i järnvägsstationer, bussterminaler ochvälkända områden, ofta närheten av

nämligen dehanmar. Kvinnorna i gatuprostitutionen kan indelas i tre grupper,
från barnavårdsinstitutio-mellan 16 och 21 ofta hem ellerår, påunga rymmen

befinner sig i akuta ekonomiskagifta eller sammanboende kvinnorner, som
professionella gatuprostituerade med mångårig prostitutions-svårigheter samt

präglad missbrukan-erfarenhet. Gatuprostitutionen har gradvis blivit alltmer av
prostituerade.de
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Bar- värdshusprostitutionoch

prostitutionsform förekommer etablissemangDenna mycket skilda slag.på av
vissa ställen uteslutandePå och prostituerade kvinnor.är gästerna nästan män

På andra de barer och värdshus där prostitution förekommer etableras ävenav
kontakter mellan och kvinnor ingenting har med prostitution.män göraattsom

glidandeDet alltså det få klarär övergång svårt överblickgör atten som en
denna prostitutionsform. Själva kontakten med uppgörelse pris, önsk-över om

ningar och tid ingås normalt baren eller värdshuset,på medan den sexuella
sker hotellrum, i hans hem eller ipå hyrs förettsamvaron mannens rum som

ändamålet. de barprostituerade finns få underAv 18 Många prägladeår. är av
spritmissbruk och fastsaknar bostad. I samband med barprostitutionen förekom
tidigare call-girls. Kunden kunde ringa till baren och beställa prostituerad.en

Massageprostitution

Utmärkande för massageprostitutionen via fårkunden adres-är att en annons
till platsenkliniken prostitutionsverksamhetendär försiggår. Kliniken kansen
allt ifrån tämligen spartanskt inredd till exklusivt inredd med väntrumvara mera

prislistadär och viss servering tillhandahålles. tjänster erbjuds sträckerDe som
sig från onani och samlag till diverse speciella tjänster. prostitutionsformDenna
har ökat betydligt under den tioårsperioden. finnsAnnonserna främst isenaste
Ekstra Bladet rubrikenunder Massage.

Escortprostitution

Escortservice anlitas kunder har önskemål sällskap och Samva-av som om sex.
kan sträcka sig tid.kortare eller längre Avtalet kan omfattaöver ettron en

deltagande i middag eller mottagning eller liknande eller tillbringaatt nattenen
kundens hotell. kan också ellerpå Det avtal ressällskap med samlagettvara om

sexuell tjänst dag. Kontaktförmedlingarnagångt.ex.annan en per annonserar
tidningari Copenhagen This Week CTW. Kunden kontaktar förmedlingensom

och talar sina önskemål vad gäller ålder, utseende, sexuella tjänster, platsenom
för och för lång tid skall gälla. Förmedlingen kontaktarhur avtaletsamvaron
därefter den prostituerade får besked tid, plats och kundens önskemål.som om

betalar den prostituerade kreditkort.Kunden kontant eller med Den prostituerade
sig maskin förhar med kvitteringar och kreditkort. därefter avräk-Hon gör en

ning förmedlingen.med Dessa har också särskilda krav kvinnorna. fårpå De
inte sina privata telefonnummer för kunderna och inte ingå avtal utanföruppge
förmedlingen. skall till förmedlingens disposition vissa tider, hållaDe stå
ingångna avtal och alltid använda kondom. förekommer också driverDet att par
escortservice. De anlitas till med till live-shows och till sällskap medsex par,
flera personer.
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Escortförmedlingarna har ökad aktivitet vid konferenser och besökmässor, av
utländska ministrar. 1970-taletPå fanns enstaka verksam-escortannonser men
heten allvar fartpå under 1980-talet med såväl i CTW Ekstratog annonser som
Bladet.

Sex-klubbar

Sex-klubbar samlingsbeteckningär för klubbverksamhet där medlemmarnaen
ocheller för siggästerna Andra beteckningarmöts ägna kanatt sex. vara
Sauna-klubb eller Klubb för frisinnade. De kan eller mindre öppna,vara mer
vissa kräver medlemskap. De klubbarnaöppna i CTW ellermera annonserar
Ekstra Bladet och i kan talas bastu med kvinnliga deltagare, bad,texten om

och vilorurn. Informatörer det förutom promiskuitet ocksåattmassage uppger
förekommer prostitution vid dessa klubbar.

Fram till mitten 1970-talet fanns och liveshow-föreställningar iav porr-
Köpenhamn och andra städer. Vissa klubbar hade istörre anslutning tillrum
klubben, där betjänades de uppträdandegästerna ocheller andra prostituera-av
de. prostitutionsformDenna har upphört i dag.

Kontakter telefon videoochgenom annons,

Kundannonsering, dvs. där kunder på diskret söker prostituera-sättettannonser
de, finns under rubriken kontakterPersonliga i Den Blå Avis motsvarande Gula
Tidningen. Den övervägande delen söker kontakt med kvinnor från 15unga
år och uppåt. Annonstexten appellerar till kvinnor med ekonomiska problem och
betalning utlovas i form kost och logi. Antalet sådanaav pengar, resor, an-

cirka 10. mindreEtt antal kvinnorär ocksånonser per nummer annonserar
efter kunder i dessa annonser.

Traejjmnkt servicetelefonnummerär dit kan ringa blioch iett sattman
förbindelse med maximalt fem andra kan samtala medDessa varandrapersoner.
eller avtala kontakter på eller ställe. Kontakter tillsätt könshan-annat annatom
del förekommer mellan kunder prostitueradeoch vid dessa samtal. Genom att
ringa Den fraekke linje kan prostitutionskunder del telefonannonser förta av
massageprostitution, escortprostitution, saunaklubbar, filmförevisning och
telefonsex. Annonserna indelade efter geografiskaär områden och efter särskil-
da sexuella tjänster. Upplysningar kvinnornas ålder, utseende, öppettiderges om
och telefonnummer eller adress där den annonserande kan träffas. Antalet

har gradvis vuxit. Tills vidare finns plats för 160annonser annonser.
Videokanalen producerar porrfilm avbryts annonsinslag för prostitu-som av

tion. De prostituerade kort sig själva, varefter deras telefonnummerpresenterar
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sig också dehar således brett tillskärmen. Prostitutionsannonsernastår på ut
elektroniska medierna.

prostitutionHomosexuell

kvinnor säljhomosexuell prostitution medSåvitt förekommer intebekant som are
prostitution där kanförekommer homosexuelloch köpare. Däremot män, som

prostitueradesäljer sig till Deeller heterosexuella,homosexulla män.vara
traekedrenger, och individu-i gatuprostitueradekan indelas massörermärmen

de finnsförstnämnda Dessutomellt prostituerade. största.De två ärgrupperna
och flyktingar förekom-dyre drenger. Invandrares.k. lyxprostituerade eller

uppskattning antalethomosexuella prostitutionen någonockså i den men avmer
har inte gjorts.

prostituerade förhållandevisde homosexuellaAllmänt kan ärsägas att unga
variera mycket i ålder från ganskahomosexuella köparna kanoch deatt unga

till äldre män.
förändrats underhomosexuella prostitutionen harKontaktformerna iden senare

tagit den tidigare synligakontaktformerna harindirekta överår. De pro-mer
järnvägs-vid Rådhusplatsen, påProstitution förekom tidigarestitutionen. mest

i fler kontakterstationen, och parker. Numerapå tasgator massage-genom
kontakter.escortbyråer privatatelesexlinjer, ochkontaktannonser,annonser,

Lagstiftning

strafflagensprostitution. Enligtegentligt förbudDanmark finns inteI något mot
tillåtet försörjainte prostitution199 § andra stycket dock sätt attettvaraanses

försör-polisen förelägga den inteparagrafens första stycke skallsig. Enligt som
tillåten försörjninginom fastställd tid söka sigjer sig tillåtetpå sätt attett enen

Efterkommes inte föreläggan-försörjning anvisas.möjligt skall sådanoch om en
giltighet i femtill följa. Föreläggandet hareller fängelse 5 årdet kan häkte upp

år.
Även också dem lever påbestämmelsen har kunnat användas på somom

praktikensig prostitution, har den iförsörjerunderstöd från kvinnor påsom
kom-prostituerade arbete. Iuteslutande ogiftatillämpats nästan annatutan

prostitueradeemellertid vad destrafflagens 199 § angårtill sägs attmentaren
199 § inte kanerkänt tillämpningsjälva, det länge varithar ettatt anses somav

prostitution och såvittför bekämpa den,ändamålsenligt medel attatt avser
avskaffas.kategori, bordedenna

utövandetsyftar till försvårafinns vissa bestämmelserDanmarkI att avsom
§ andra stycket,finns i restauranglagen 31exempel dettaprostitution. Ett på

prostitution,der tjeneste vedPolitiet kan forbydevari sögersägs att personer,
tilligePolitiet kani bestemte virksomheder.opholde sigeller.. gaesterat som..,
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forbyde de pågaeldende modtagerestauratörer disseat gaester.personer som
Också i polisens ordningsföreskrifter finns sådana bestämmelser.

I 5 § sägs
Det forbudt ellerpå ud til gade eller på andre steder, hvortil derer en er
almindelig adgang, vise uanstaendig opförsel, eks. vedat uanstaendige
0rd eller handlinger, ved uanstaendig blottelse af legemet eller ved at

fordre til utugt.o
Av 6 första stycket framgår att

Politiet kan forbyde enhver, der opholder sig på gade, stillestå deraten
eller faerdes frem tilbage korterepå straekninger,at dennår ågaelden-og
des ophold eller faerden medförer ulempe for omboende eller orbipasse-
rende, eller der begrundet formodning den pågaeldende dettepåater om,
sted udöver ulovligt erhverv.

Flera strafflagens bestämmelser behandlar olika former koppleri ochav av
medverkan till prostitution och pornografi.

228 § lyder:
Den der

1 forleder til fortjenestesöge ved könslig usaedlighed med andre,atnogen
2 for vindings skyld forleder til könslig usaedli hed med andre ellernogen

åflåoldler der driver erhverv ved könslig lighed, fra opgivenogen, atusa
e e er -,3 holder bordel, straffes for rufferi med faengsel indtil 4 år.
Stk. På måde straffes den, der tilskynder eller bistårsamme en person

under 21 tilår erhverv ved könsligsöge usaedlighed, den,at dersamt
medvirker til befordrin ud af riget, for denne i udlandetat aten persons
skal drive erhverv ved könslig usaed ighed, når den befordrede person er
under 21 ellerår uvidende formålet.om

Bestämmelsen kriminaliserar prostitutionens bakmän och tillämpligär på
såväl heterosexuell homosexuell prostitution. I stället for prostitutionsom
används uttrycket könslig osedlighet. Därigenom kan bestämmelsen, utöver
verksamhet relaterad till traditionell prostitutionsverksamhet, omfatta även
könsakter iscensätts i fotograferingssyfte, alltså produktionsom av pornogra-
fiska filmer och bilder i vilka modellerna avbildas under sexuell medsamvaro
andra. Första punkten tillämpligär endast den förleddenär handlar för vinnings
skull medan punkterna 2 och 3 tillämpligaär gärningsmarmennär handlar i
vinningssyfte.

Vad med uttrycket hålla bordell inte angivet i lagtexten.är praxisIsom avses
ÖU 1969.985 har det bestämts till yrkesmässigt driva verksamhet, variatt en

manliga kunder betalning kan uppnå sexuell tillfredsställelse genommot
samlag eller könslig samlag.än tordeDet krävas gärnings-annan attsamvaro

på eller har direkt ekonomisktsätt intresse iett prostitutionen.annat ettmannen
Inrättning och uthyrning till prostituerade i anslutning till förav rum restaurang

öka omsättningen i haratt bordellversamhet Urestaurangen ansetts som
1975.1103 V liksom intim massage i anslutning till porrbiograf U 1977.840
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tillbetalning hänförtsprostituerade harlokaler tillöverlåtelseH. Också motav
1984.127 H.228 § U

delsvarje form medverkan,koppleri rufferilikställs medstycketI andra av
kalladtillprostitution, dels såförsörja sig21 söker påtill under år attatt unga

förutsättningaroch under vissaunder 21 årsåvittvit slavhandel angår personer
syftet.ovetandenämligen21 ärår,dem överäräven omom personensom

Åldersgränsen, har intemed myndighetsåldern,början överensstämdefrånsom
till 18sänkts år.dennaändrats trots att

229 §I sägs:
i ofterevindings skyld ellerusaedlighed ved forkönsligfremmerderDen,

udnyttermellemmand, elleroptraedetilfaelde at engentagne somsom
indtil 3faen sel årstraffes medkönslig usaedlighed,vedandens erhverv

öde.med haefte elleromstaendighederformildendeundereller
til benyttelsegaestgiverii hotel ellerudlejer vaerelseStk. 2. Den, som

indtilfaengsel 1 århaefte eller medstraffes mederhvervmaessigtil utugt,
med böde.omstaendighederformildeneeller under

helt ellerden mandsperson,straffesfaengsel indtil 4Med årStk. som
erhverv.driverkvinde, dersig underholdedelvis lader utugt somav en

imodmandsperson,straffes denfaengsel indtil l årMedStk. 4. som
erhverv.kvinde, der drivermeddelar boligEolitietsadvarsel utugt somen

forldighed 5 år.advarsel haraf politiet meddelt gn
anvendelsefinder ikkestraffe estemmelsergivnei stk. 3 4Stk. De og

underholdspligt.overfor kvinden har18 hvemunder år,mandspersonerpå
straffbargärningen intei allmänhet är229 § förutsätterTillämpningen attav
paragrafinnebörd i dennaosedlighet harkönslig228enligt Begreppet samma

homosexuellochomfattar både hetero-2 styckena229 § 1 ochi den förra.som
prostitution.

prostituerade,anvisarstraffaskan denförsta ledförsta stycketsEnligt som
mellan-uppträderoch denbetalning eller inte,skerdet motoavsett somsomom

Bestämmelsentillfälle.vid enstakaskull det skettför vinnings även ettomman
ochservitörerhotellportierer, bartenders,gällertillämpas detkan således när

utnyttjat dengärningsmannen harförutsätterandra ledetliknande. Det att
varaktig karaktärvissförhållandeskall såledesprostituerade. Fråga avvara om
han inte harekonomisk fördelsigtillskansar ettoch där mottagare somen

få.naturligt krav på att
traditionell hallickverksam-kallaskansig vad3-5 vänderStyckena mot som

het.
Danmark.inte iprostitution finnskriminaliseratankarhelstNågra attsom

prostitueradeförbjuderavskaffa den lagpå attSnarare arbetar att somman
ochobsoletdelsden ärprostitution, eftersomförsörja sig på attmenarman

felaktig frågan.för påuttryckdels är synen
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11.2 Norge

I Norge finns, frågan fått uppmärksamhet underatt många år ochtrots stor
åtskillig forskning gjorts i ingen samladämnet, kunskap prostitutionensom
omfattning i dag.

Departement och myndigheter har visat intresse för prostitutionsfrågan.stort
Detta har medfört frågan hålls aktuell och medel har anslagits för forsk-att att
ning, information och arbete i syfte motarbeta prostitution och hjälpaannat att
de prostituerade. Ett nationellt kompetenscenter, har övergripandeettsom

det gällernär åtgärder prostitution, har inrättats. Centret harmot över-ansvar
blick den aktuellaöver situationen, bland vägledning och ekonomisktannatger

förstöd projekt, syftar till höja kompetensen det gäller förebygganärattsom att
och bekämpa prostitution.

Prostitution förekomma i alla städer istörre Norge Osloantas även stårom
i särställning. Prostitution förekommer på på hotell och barer, pågatan, massa-
geinstitut och i lägenheter. En utveckling kan skönjas A- ochmotegna ett ett
B-lag prostituerade, där de utslagna finns i B-laget på Vuxna kvinnorav gatan.

de prostituerade.utgör Andelen utländska prostituerade harmerparten ökatav
på år. En markant ökning har också skett det gällernär försenare annonser
prostitutionsverksamhet, kontaktannonser ocht.ex. annonser om massage.

Den delenstörsta prostitutionen heterosexuell med kvinnorär säljare ochärav
köpare.män Heterosexuell prostitution med säljaremän förekommer ocksåsom

och har visat sig omfattande tidigareän Denna prostitutions-trott.vara mer man
form förekommer de traditionellapå prostitutionsarenorna och i privata lägen-
heter. Vidare förekommer homosexuell prostitution med hetero- eller homosexu-
ella säljer sig tillmän Dessutom finnsmän. mellanform där säljermänsom en
sig till både kvinnor och Homosexuellmän. prostitution med kvinnor som
säljare och köpare förekommer såvitt bekant inte.

Gatuprostitution

OsloI förekommer gatuprostitution främst inom område omfattarett som
kvarteren söder Karl Johans till hamnen. Antalet gatuprostitueradegateom ner
uppskattas till mellan 500 och 600 i Oslo. Beräkningen gjordär på så sätt att
samtliga kvinnor varit synliga i gatuprostitution någon gång under densom

Z-årsperioden räknats in. Det således ovisst hurär många kvinnorsenaste som
i realiteten finns i gatuprostitutionen. Andelen narkotikamissbrukare bland de
gatuprostituerade har ökat. 50 eller fler beräknas missbrukare. Deprocent vara
mycket och har alltidär, varit, mycket få i gatuprostitutionen. Utländskaunga
kvinnor, främst ryskor, polskor och färgade kvinnor, har också börjatnumera

i den norska gatuprostitutionen. Allmänt kan kvinnorna får slitasägassynas att
de behövde förrän för få engöra tur. Om orsaken härtill ärattmer nu att
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flergrundblivit påstörrekonkurrensenellerblivit färrekunderna pro-att av
obekant.stituerade är

Massageinstitut

massageinstituten.under år ärökatprostitutionsformDen mest senaresom
visatharoch 30. Dessamellan 20Oslo tilliuppskattasmassageinstitutAntalet
frånvarierakanverksamhetenföroch platsoch antalmobilaganskasig vara

massageinstituten harfinns påprostitueradeHur mångavecka till vecka. som
deungefär lika mångadekunskapingen antas pro-somvaramenom,man

beräk-prostitutionsformi dennakvinnorutländskaAndelenstituerade på gatan.
domini-delen nätövervägande utgörsDen ett5-10tilluppgå avprocent. avnas

uppehållstillstånd.flesta saknardekanska kvinnor, varav

prostitutionHomosexuell

de homosexu-12.1 visaravsnittgjorts Pro-sentretundersökning attEn avsom
norskabådeförekommerDetheterogenmycketprostitueradeella är grupp.en

undersökningenvarierade iåldrarSäljarnasprostitutionen.iutländskaoch män
varieran-mycketsäljarnablandsocialaOckså den12 till 40 år.från statusen var

beräkningsäljare. Någonochbåde köparesigvisadeVissade. männen varaav
inte gjorts.sig harprostituerarantalet män somav

bestämda Dessasällan påförekommerprostitutionHomosexuell arenor.mera
allmänhethomosexuella idärde platser, tarmeddock iblandsammanfaller

kontaktannon-ochmassageinstitutProstitution påvarandra.kontakt med genom
prostitution. Järn-homosexuellgällerdetocksåOslo näröka itenderar attser

prostitu-manligaställen därandraexempel påspelhallaroch ärvägsstationer
tionskontakter tas.

prostitueradeUtländska

Det ärsåledes i Norge.finnskvinnor och män,bådeprostituerade,Utländska
i Sverige. Denationalitetermångfald ut-frågadock inte somavsammaom

påinomhusprostitutionen,allt iframförfinns påkvinnornaländska gatan men
ocksåhaprostitutionenutländskalägenheter. Deniellermassageinstituten egna

be-prostitution påbedrivasigvisatkvinnorryskahartagit former, t.ex.nya
prostitutio-ipåträffasUtlärmingarNord-Norge.kryssningsfartyg isökande som

20utvisades1993Under årutlärmingslagen.stödmedutvisas pro-caavnen
tilluppgåberäknasprostitutiongrundutvisade år påAntaletstituerade. avper

inte.finnsstatistiksäker20-30. Någon
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Lagstiftning

finnsI Norge inte något generellt förbud prostituera sig. hellerInte ärmot att
det förbjudet använda sig prostituerads tjänster, såvida inteatt av en man
därigenom sig skyldiggör till överträdelse andra straffbud, sexuelltt.ex.av

med minderårig.umgänge
Offentlig prostitution dock straffbartär förseelse enligt strafflagensom en

§ 378 stadgar, den med 0rd, tecken eller oanständigt uppförandeattsom som
eller på sätt väcka förargelse,är ägnat på offentlig platsannat attsom upp-
fordrar eller inbjuder till otukt, kan straffas med böter fängelseeller tillupp sex
månader.

Bestämmelsen har inte varit i bruk mycketpå lång tid.
Koppleri förbjudet enligt strafflagens 206är § lyder:som

Den forleder til driveå utukt eller til fortsetteåsom noen som erverv
med slikt eller medvirker til slik forledelse, straffes mederverv, som
fengsel inntil 5 fremmerår. Den eller andres ervervsmessigeutnyttersom
utukt straffes med böter eller med fengsel inntil 5 år. Det gjeldersamme
den i vinnings hensikt fremmer eller andres utuktigeutnsom er omgang.

En helt eller delvis lar under olde kvinne drivermann som seg av en som
utukt straffes med fengsel inntil 2 år.som erverv,

Bestämmelsen sikte på dem organiserar eller utnyttjar prostitution förtar som
ekonomisk vinning. dagI paragrafens andraär stycke tillämpligt demäven på

ställer husrum till disposition för prostitution. Bestämmelsen dock underärsom
omarbetning för det klarare skall framgå, uthyrning husrum för bor-att att av
dellverksamhet omfattas. Skälet till ändringen de massageinstituten,mångaär

vuxit under år.som upp senare

11.3 Finland

Någon allmän undersökning prostitutionen eller antalet prostituerade har inteav
företagits i Finland. Under våren 1994 gjorde dock den finska Centralkriminal-
polisen undersökning, i huvudsak prostitutionen från tillFramöststaterna.en av

1986,år lagen lösdrivare upphävdes,när förde social- och hälsovårdsmyn-om
digheterna viss statistik deöver prostituerade omhändertagits enligt nämn-som
da lag. förändringNågon större prostitutionen har inte märkts sedan lös-av
driverilagen avskaffades.

Förekomsten professionell prostitution hittills varit tämligenha ringaantasav
i Finland. Troligen förekommer prostitution i andra finskaäven städer men
problemen i Helsingfors.är störst Någon egentlig gatuprostitution liknande den
i Sverige finns inte. delEn prostituerade dock alkoholiserade kvinnorär som
erbjuder sina tjänster på for alkohol eller nattkvarter. prostituera-Degatan att
de finns i stället vanligen hotellpå och och kunderna skaffasrestauranger genom
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används förockså lägenheterHelsingfors finns någratidningsannonser. l som
bisyssla ellerprostituerade prostitutionflesta harprostitution. De som pro-

arbetslöshet harkoppling mellan prostitution ochsig tillfälligt.stituerar Någon
prostitution och narkotika.koppling mellanhellerinte märkts. Inte någon

säljare ochheterosexuell med kvinnorprostitutionen mänMerparten är somav
säljare ochkvinnor medvänder sig tillkunder. Sexannonser män somsomsom

blivit vanligare under år.homosexuell prostitution har dock senareannonser om
gjorts, ochprostituerade harhälften de mänUppskattningen ärnästan attatt av

livligKontaktannonseringen har blivitsig tilltroligen säljerde flesta män.män
oblyg.och

omfattning förändrats. Ettprostitutionens former och1990-talet harUnder
Estland,baltiska länderna,kvinnor från deryskor, polskor ochantal meststort

professionellaidentifierat cirka 200prostitutionen. Polisen hariförekommer nu
estniskor.34 ryskor och l4uppehållstillstånd. Av demprostituerade med är

fiktivauppehållstillstånd grundoch fått påkommit till Finlandflesta harDe av
kommervistas med turistvisum ellerprostitueradeäktenskap. Antalet somsom

Vissa färgade,inte kännedomfrån Tallinn harmed båtdagsturpå man om.en
östeuropeiskaflestafinns, marockaner. Demanliga prostituerade t.ex.mest
Sverige underliknar de iDessaarbetar s.k.prostituerade på sex-restauranger.

Helsingforsmed striptease-dansöser. lsex-klubbarnatidigare förekommandeår
Kundrekryteringen sker påsådanavintern 1994 elvafanns på sex-restauranger.

tillhanda-service dessautanför dessa.och En restaurangerrestaurangerna som
isamvaro ikvinna för privatmedhåller kan gåär utrymmenatt enman

också i bakomposering förekommerEnskildanslutning till restaurangen. rum
flickorna.med rekryterarProgrambolagdraperi på agenterrestaurangerna.

öststatsmaffiaslagssig dock inte någotCentralkriminalpolisen detEnligt rör om
finskaetablerat sig deskulle ha på restaurangerna.som

Lagstiftning

säljainte förbjudetFinland. alltsåstraffbelagd i DetProstitution inte ärär att
dock försöktstraffbestämmelser harGenomsexuella tjänster.eller köpa attman

bereda siglevnadssätt förotuktigautnyttjarbekämpa någon attatt annansen
8 § och omfattar,strafflagens 20 kap.kriminaliserat ivinning. Koppleri attär

eller förmåreller förlederbedrivande otukthåller hus för attnågon annanav
fördelbereder sig1 mom. eller någontill otuktlåta bruka sigallmänt att

allmäntlevnadssätt,osedligautnyttja sådanfrämja elleratt sompersonsgenom
straffbart.mom.. Försök ocksåotukt 2bruka sig till ärlåter

Skyddsålders-tillämpas.i strafflagen kan kommastadgandenOckså andra att
och20 kap. 3 § 2 stgällande lag 16enligt årsexuelltför ärumgängegränsen

skyddsål-prostituerade. Någon högremedför sexuelltgäller också umgängeden
straffbartdettjänster finns intesäljer sexuella ärför dendersgräns attmensom
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ha sexuellt umgänge utnyttja skyddslösa ställning 20 kap. 2 §attgenom annans
2 st.

ÄvenStrafflagen för närvarande föremålär för revidering. bestämmelsernaen
sexualbrott skall revideras. Bestämmelserna pornografi och offentligom om om

kränkning sedligheten skall överföras till strafflagens kapitel brottav motom
allmän ordning. Någon genomgripande ändring bestämmelsernamera av om
prostitution och koppleri föreslås inte. Man diskuterade vid omarbetningen
frågan kriminalisering prostitution kom fram till nackdelarna medattom av men

kriminalisering alltförär Prostitution föreslås alltså inte bli krimina-stora.en att
liserad.

l 1.4 Nederländerna

NederländernaI har på i de flesta ländersätt än i Europa,ett annatman, accep-
prostitution ofrånkomlig del samhällslivetterat även intesom en av om man

direkt har positiv attityd till den. försökerMan hålla prostitutionen inomen
vissa till integränser, allmänheten och förmedlastörs hjälp till denattse som
söker hjälp. Så länge prostituerad inte sigpåstår ha blivit tvingad utgåren man

Ävenfrån frivilligt sig prostitution.ägnar det lagstridigtatt ärpersonen om
hålla bordell, har tradition pragmatiskatt bordellerpå ochman av en syn

tillämpar inte lagen länge vissaså krav och regler följs. Kanske denna tole-är
inställning följd landets historia frihandelsnation ochranta slavut-en av som

skeppningsplats.
Nederländerna,I med sina 15 miljoner invånare, finns cirka 20 000 kvinnliga

prostituerade, mellan 5 000 och 6 000 i Amsterdam. Till jämförelse kanvarav
Amsterdamnämnas har 800 000 invånare. Prostitutionens omfattning haratt

varit eller mindre konstant under åren. Den allt överskuggande delenmer av
prostitutionen liksom iär, andra länder, heterosexuell med kvinnor säljaresom

Ävenoch män köpare. homosexuell prostitution förekommer. Antaletsom
manliga prostituerade i Amsterdam har uppskattats till mellan 200 och 300, mest
pojkar.

Prostitutionen formeroch dess

Den kända prostitutionsformen i Holland fönsterprostitution,är blivitmest som
något turistattraktion. Av den totala prostitutionen ungefär 20ärav en procent
fönsterprostitution och 5 gatuprostitution. Resten prostitutionen finnsprocent av

bordeller,på sex-klubbar, i husbåtar, i hem och escortservice. Bordel-egna som
lerna kan allt från privata hem till mycket luxuösa bordeller med högavara
priser. Marknadsföringen sker mestadels annonsering, kan skegenom som
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telefonkatalogensidorna irubrik i GulafinnsEscortserviceganska öppet. som
åtskilliga sidor.och därupptar

ordningsskäl. vissa städer,ltillåtennormalt inteGatuprostitution t.ex.är av
särskildigatuprostitution tillåtsfrågan på så sätthar löstUtrecht, att enman
möjligtsäkerprostitutionen sådygnet. Förtider på göraunder vissa att somzon

parkerings-anordnatsidafrån kommunensharför flickorna på gatan, enman
sina kunder.åka medprostituerade kandit deplats

injiceringAmsterdamnarkotika. I ärgatuprostituerade använderflestaDe av
använderinomhusprostitutionenstäder rökning. Ii andranarkotika vanligast,

narkoti-inte skullebordellägarnanarkotika, eftersomfå prostituerade acceptera
de30officiellaEnligt ärprostituerade. gatu-kaberoende procentrapporter av

sprutnarkomaner.hiv-positiva. Deprostituerade är
fonsterprostitutio-kr i20050 NGL drygttjänstsexuellPriset för är caen

Kundernagatuprostitutionen.kr idrygt 10025 NGLtilloch ner canen
Medelin-mindre.därförkvinnorna tjänarochmindreverkar ha numerapengar

kondomer,för lokal,kostnaderavdrag förprostituerad medförkomsten en
arbete.minimilönen förtillberäknassmink m.m. kan typ avannan

kvin-antaletberoende påår,har ändrats påProstitutionsstrukturen attsenare
iökatantalutländska kvinnornasdeminskat medanvästländernafrånnor

mindre villigablivit alltocksåharinhemska kvinnorna attprostitutionen. De
60i fönster. Numera ärellerlågstatusprostitutionen procentarbeta i gatan
klubbarnakvinnorna påflestautländska. Defönsterprostitutionenikvinnornaav

dock holländskor.är
och dåligaresandeglobaltelement,Invandrarprostitution är ettstyrtnyttett av

kvinnorna sökerutländskahemländer. Dekvinnornasförhållanden iekonomiska
i västländer-välfärdendeoch,prostitutionentillsig ibland självmant tror,som

bliryrkebraäktenskap ellerförespeglingarmedAndra lockas ett menomna.
iexploateradeblirkvinnornautländskakvinnohandel. Deföremål föri stället

språketinte kaneftersom defrivilligt eller ej,kommitsig deprostitutionen, vare
fungerar.hureller systemetvet

Ökningen för 8-10 årbörjadeprostitutioneniutländska kvinnorantaletav
ochDomingokolonierholländskagamlakom frånsedan. Kvinnorna som

sistaThailand.och Denkommit från GhanakvinnorSenare harCuraco. många
transsexuella, dvsmångaEcuador. Av dessakommit från ärharstörre gruppen

blivit kvinnor.könsbyteellerkvinnorsigmän som genomvarasom anser
ellerSydamerikaSydafrika,frånkvinnornahälftenungefärNumera är av

pågiftermål, andra kommertill EuropakommerSydostasien. Vissa genom
Östeuropa. fåMycketfrånkommitkvinnor harmindre antalturistvisum. Ett

EU-länder.från andrakvinnor kommer
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Light DistrictThe Red

och harAmsterdamdelenallra äldstaDistrict ligger i denLightThe Red av
distriktetnarkotikahandel. Iprostitution ochförvaritsedan länge ett centrum

andrahar barabordeller. Någrainnehåller120 hus,finns cirka ett rum,som
flickorna500-600 därsigdetSammantaget kantill fem röra rum,omrum.upp

i skift.arbetar
betalartre-skift.flickorna i DevanligtvisarbetarfönsterprostitutionenI en

hyresvärden.tillhalvdag600 SEKdrygt150 NGLhyra perom ca
ovanliga.inteoch andra brottfickstölderDistrictLight rån,The Red ärl

gatuprostitutionen,gäller ivadtill skillnad frånförekommer,Däremot som
sambandproblem iVåld ochfönsterprostitutionen.ivåldtäktersällan våld och
hade allaårtiondena. Förrunder dehar minskatfönsterprostitutionmed senaste

flickor-lurade. arbetarkunder blev Nuoftaoch det förekomhallickarflickor att
gåri distriktet har alarmAlla bordellerför sig själva.familjen ellerför somna

plats. lständigt finns påpolisenfolk och däralltid finnsdär detpå gatanut
förmöjligtmycketvistas såpoliser. på180 Dedistriktet arbetar attgatan som

händer.vad Detidenoch för helamöjligtlära känna så många vetaatt somsom
alla iTankenprostituerade.och de äri områdetboendeväl de attkänner

och det skallordningråda lugn ochdär skallområdet intresse atthar att varaav
behövs.med polisen såkontaktlätt att ta om

prostitutionManlig

heterosexuella,denformeriprostitutionen finnshomosexuellaDen somsamma
fönsterprostitution förekom-Homosexuellescortservice.bordeller, barer,t.ex.

för homo-mötesplatsi AmsterdamocksåCentralstationeninte. ärdock enmer
i neder-finns har mörkahomosexuelladär deprostitution. Barernasexuell rum

såvälfinnasvill. kanvad de Därkanbesökandevåningen där de göra pro-
östeuropeiskaprostitution. Mångaintesexuell utgörstitution samvaro somsom

prostitutionen.finns ipojkar
mycketdockkvinnor.sig till Detta ärsäljerocksåförekommer mänDet att en

escortservice.förekommerprostitutionen ochliten del mest somav

Lagstiftning

straffla-prostitution iseklet reglerbörjansedanNederländerna harI omavman
organise-det straffbartstraffbart. Däremotsig inte ärprostitueraAtt är attgen.

ekonomiskt dramateriellt ellerprostitution eller nyttaatt annansavannansra
traditionellbådesåledes straffbartKoppleriprostitution. ärinkomster somav

vanligegäller dendetbordellverksamhet. Närochhallickverksamhet som
prostitueradedärfinns lokaleraldrig. Att detbestämmelsentillämpashallicken

harbordellernaellerlokalernamed,alltid ävenkan arbeta har översett omman
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anordnats illegalt tredje Man har det bättreär sättaansett att attav en person.
föreskrifter för bordeller, eftersom dessa alltid kommer finnas, änupp att att

driva bordellerna under jord förbud.med Inställningen förbud skapar fleratt ett
problem det löser tycks allmän.än finnsDet generell föreskrift i straff-vara en
lagen alla brott inte nödvändigtvis skall lagföras. Riksåklagaren har därföratt
möjlighet besluta de följer givna föreskrifter inte skall åtalas. Villko-att att som

för få driva bordellverksamhet inga underåriga eller illegalaäratt attren pro-
stituerade finns, där råder lugn, kriminalitet, droger eller misshan-att att tunga
del kvinnor inte förekommer. Då och då händer bordeller, homosexu-därattav
ella minderåriga arbetat, fåtthar Vidare får bordellerstängas. finnas endast i
vissa delar Amsterdam och nyetableringar tillåts inte.av

Enligt ordningsföreskrift gatuprostitution förbjuden. Vissär gatuprostitutionen
tolereras ändå. Först gatuprostitutionen blir alltför utbredd eller detom om
kommer klagomål från kringboende ingriper polisen. Kunderna inte krimina-är
liserade. vissaI städer, dock inte i Amsterdam, har vissa officiellaman zoner
där gatuprostitution tillåts. AmsterdamI problemet hitta lämpligär platsmest att
för gatuprostitution.

Åldersgränsen för sexuellt 16 prostitutionumgänge är år. För finns högreen
åldersgräns, 18 år. Påträffas underårig i prostitution blir påföljden honatten
eller han från fönstret eller bordellen. De underåriga till polisentas gatan, tas

Ärdär de får tala med ungdomsdomaren. den 18nära år släpps hon ellerunga
han därefter vidare åtgärd. Den mycketär 14 skickasår,utan t.ex.som yngre,
till institution för omhändertagande. Kunden straffas inte. Däremot kan kopplare
eller hallick till den straffas.unga

Det faktum bordeller, liksom förmedlingar för accepterad prostitution,att
i realiteten existerar och lade för drygt tio sedanår grunden tillaccepteras, en
debatt prostituerades rättigheter villkoroch i arbetet. prostitueradeDe kanom
inte gällande tillgöra arbetsavtal eftersomrätt arbetsgivarens verksamhet
faktiskt illegal. denär Mot bakgrunden lades proposition fram i parlamenteten
med förslag bordeller skulle tillåtas och hallicken avkriminaliseras. Iattom
propositionen gjordes skillnad mellan frivillig och påtvingad prostitution. Frivil-
lig prostitution, där kvinnan väljer själv och fri ekonomiskt fysiskt,är och och
organiserandet frivillig prostitution skulle lagligt. Vid legaliseringav vara en
skulle arbetsrätten tillämpas också de prostituerade.på Alla former påtvingadav
prostitution skulle däremot fortfarande straffbar och särskilt skydd skullevara

underåriga. Också gatuprostitutionen, där mycket våld och drogerges tunga
förekommer, skulle förbjuden i fortsättningenäven med hänsyn tillvara gran-

omgivning och den allmänna ordningen.nar,
Propositionen diskuterades i parlamentet under tio tid.års Förslaget antogs

emellertid inte drogs tillbaka i slutet 1993.år Ursprungliga reglerutan av
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för föreligger ingasåledes forfarande och närvarandeoch gammal praxis gäller
förslag till ändringar.

Storbritannienl 1.5

enligtinte straffbelagd. detStorbritannien prostitution i sig Däremot ärI är
prostitutionssyfte driva omkring, bjuda sigförbjudet iStreet Offences Act utatt

allmän plats.eller påeller någon på gatanantasta
eliminerahaft god effekt det gällerkort siktBestämmelsen har på när att- -

ochprostituerade harför kringboende och andra. Deolägenheter arresterats
tid.från för kortareblivit bortförda gatan en

könshandelskunder kerbfinns beträffandemotsvarande bestämmelseEn craw-
begårSection 1 stadgasOffences Act. 1lers i The Sexual I ettatt manen

kvinnor prostitutionssyfte a frånolika ikvinna ellerbrott han antastar enom
allmän plats, eller bsig ellerfordonet befinner påmotorfordon när gatanett

motorfordon hannärhet tillallmän plats i omedelbarellerpå på ettgatan som
undereller sådant ellerframhärdande påjust har sätt sättlämnat, på ettett

eller vilkenorsaka förargelse hos kvinnandet kansådana omständigheter att
i närheten.olägenhet för andrahelst ellerkvinna personersom

och bortföraskunderna inteprostituerade kanTill skillnad från de arresteras
inför efter stämning och åtal.ställs i ställetfrån rättaDegatan.

bestämmelse har varittillämpningen dennagällersvårighet detEn när av
lagen harpersistence. kommentar tillframhärdande Iordettolkningen enav

tillfälle ellerkvinnor vidminst tvåantastandeordet tolkats sammaavsom
könshandelskunder grundargånger. flesta åtalminst Dekvinna två motsamma

grannskapet.för iorsakat olägenheterbeteendet harsig på att personer
kallade crui-gäller de vanligentillämplig detBestämmelsen inte när män,är

titta.könshandelsområdena för Dessai mänständigt åkersers, attruntsom
omkringboende obehag.könshandelsmiljön och orsakarväsentlig delutgör aven

cruisers finns inte.möjligt ingripalagstiftning detNågon gör motattsom

St Petersburg11.6 Ryssland
för kartlägga köns-inte gjortsvetenskaplig undersökning harNågon större att

där börjat talaförst öppetRyssland eftersom dethandeln i är omsom mannu
könshandeln ikartläggaförsök har gjortsförkommer. Vagaprostitution attatt

Underlavinartat under år. vårenProstitutionen har ökat senareSt Petersburg.
000. Underi St Petersburg till 5prostitueradeantalet1993 beräknade caman
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hösten 1993 hade antalet stigit till 7 000. finnsDärutöver okänt antalettca pro-
stituerade i verksamheter inte blivit kartlagda eller prostituerar sigsom som
tillfälligt.

vanligasteDen formen prostitution den heterosexuella, där kvinnor säljerärav
sig till prostitutionmän, även med säljare och kvinnormän köpareom som som

Ävenockså förekommer. homosexuell prostitution förekommer.
Någon socialtjänst i statlig eller kommunal regi eller något projektannat som

socialt arbetar med prostituerade finns såvitt bekant inte.

S.k. kontor

s.k. kontorenDe den vanligaste formenär professionell prostitution. Verk-av
samheten helt igenom organiserad. Stär l Petersburg fanns under hösten 1993

200 sådana kontor. Kontoret och drivs ellerägs flera hallickar. Påca av en
kontoret arbetar dessutom ofta språkkunnig, telefonist chaufförer ochsamten,
vakter. Till varje kontor mellan 20 och 100 prostitueradeär knutna.

De kvinnor önskar arbeta för kontor får, förutom visa sinaett attsom upp
fysiska företräden, och läkarundersökninggenomgå innan de får anställ-tester
ning. De prostituerade kvinnorna indelas i olika beroende på utseendegrupper
och förmåga föra sig i olika situationer. Utseendet tillmäts betydelse,att stor
liksom kvinnan har kulturella intressen och kan föra samtal konst ochatt ett om
litteratur. Den förnämsta består vackra och välutbildade kvinnor. Ettgruppen av
mellanskikt kvinnor vackrautgörs och kan utländsktär något språk.av som

Kontoren marknadsför sina tjänster i tidningar ochattgenom annonsera
annonsblad. Information förmedlas till kundernaäven hotellvakter, taxichauf-av
förer och restaurangpersonal.

självaPå kontoret förekommer ingen prostitution. I stället kundengör van-
ligtvis sin beställning telefon till kontoret. Han kan framföra speciellaper
önskemål, den prostituerades ålder, utseende eller andra företräden.t.ex. om
När timme bestämts liksom platsen där den sexuella skalltaxan per samvaron
äga den prostituerade åtföljandemed vakt till den bestämdatransporterasrum,
platsen. Vakten besiktigar kundens för kontrollera endast kundenatt attrum
eller behörig finns i lägenheten. kunden fårInnan den prostitue-mötaannan
rade får kunden betala till vakten. Av ersättningen behåller kontoret tredje-två
delar och den prostituerade tredjedel.en

Hotell, barer och caféerrestauranger,

de hotellPå där prostitution förekommer, kontrolleras den olika kriminellaav
varjePå sådant hotell arbetar konstant mellan 15 och 20 prostitueradegrupper.

kvinnor. De prostituerade får skydd och bevakning de regelbundetmot att
betalar viss till ledaren eller ledarna för den kriminellaen summa pengar
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inga utomståendehotellet och tillåtersitt område iKvinnorna bevakargruppen.
försöker etableraprostitueradutomståendemarknaden. Omin påträngaatt en

misshandel från den kriminel-förhonhotellet, förekommer det utsättssig på att
organisationen.

ÄvenÄven prostitution. därförekommeroch caféerbarer,på restauranger
beskydd.organisationer förkriminellaprostituerade avgifter tillbetalar de

gatuprostitutionlastbilstrañk ochJärnvägsstationer,

i begränsadjärnvägsstationer förekommerknytsprostitutionkontakter påAtt
till med Kvinnornastaden tåg.kommerKundernaomfattning. är resenärer, som

debedömer 2-3vodka. Manofta för flaskaprostituerar sig procentatt aven
ingår i dennai St Petersburgprostituerade grupp.

ellerkvinnorlastbilstrafikanknytning tillProstitution i utövas mest av unga
Utländskavid utfarterna tillverksamhet motorvägarna.bedriver sinflickor. De

flickorna kontan-betalning erhållerSomhör till kundkretsen.lastbilschaufförer
föremål.livsmedel ellerter,

inte i St Petersburg.förekommerden i västländernaGatuprostitution liknande

Lagstiftning

prostitution.siktedirekt påbestämmelserstrafflagen finnsden ryskaI tarsom
prostitutiontillförledande ungdomkoppleri liksomochBordellverksamhet av

pornografiskaförsäljningdistribution ochTillverkning,förbjudena.är av
förbjuden.föremål ocksåskrifter och är

År Överförd till densovjetiska lagstiftningen,f dinfördes i den1987 senare
jäm-administrativ karaktärbestämmelse närmastlagstiftningen,ryska aven -

prostitution ellersysselsättning iinnehåll,ordningslagförlig med var attav-
rubel. Upprepadtill 100varning eller böterföranlederprostituerad uppsom

användes för-200 rubel. Lagrummetmedför tillböterprostitution kan upp
kvin-ungefär 5 000statistik visarOfficiellsovjetsamhället.hållandevis ofta i att

Bestämmelsen1987-1989.periodenunderenligt lagrummetbestraffadesnor
År Petersburgi St193 kvinnor1990 åtaladessällan.tillämpas ytterstnumera

sjunkit tillsiffran för 1992 hade 4.prostitution medanför

Estland1 1.7

explosionsartatbrottsligheten, ökatliksomprostitutionen,harUnder ärsenare
ochbrottslighetensovjetiska tidenunder denRedani Estland. stor pro-var

myndigheterna.erkändestiden intevid denutbredd detstitutionen även avom
spridningförhindrademänniskor, vilketallakontrollSovjetsamhället hade över
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prostitution. Efter sovjetsamhällets sammanbrott ökade efterfrågan ipåav sex
olika former markant. Marknadsföring prostitution och pornografi börjadeav
ske helt del ungdomaröppet. En prostitutionen snabbtväg uppnåattser som en
sin drömtillvaro i konsumtionssamhälle. Som följd sexindustrinett atten av
urartade, lades hösten 1993på lagförslag fram legalisering bordeller.ett om av
Tanken på detta skulle kunna kontrollera verksamheten,sätt kunnaattvar man
dra skatter och dessutom kunna komma dem stod bakom verksam-som
heten. Efter livlig debatt och reaktioner från andra länder drogsäven lagförsla-

tillbaka. Inställningen från officiellt håll har därefter varit prostitutionenget att
skall motarbetas. En öppenhet och medvetenhet det gäller könshandelnnärny
och dess problem har blivit följden.

egentligaNågra undersökningar prostitutionens omfattning har inte företa-om
gits. Inte heller har undersökt vilka de prostituerade eller kunderna Iman
september 1993 fick polisprefekterna i Tallinn i uppgift samla in informationatt

sysselsatta med prostitution och hallickverksamhet. Särskildom personer upp-
märksamhet skulle minderåriga. Antalet prostitueradeägnas kunde då beräknas
till fler 1 000 i Tallinn.än

Missbruk narkotika inte särskilt utbrett bland de prostituerade.är Däremotav
missbrukar alkohol.många Ofta det de mycket ekonomiska förhållande-är svåra

kvinnor prostituerar sig. Kvinnligagör studenter prostitueraratt t.ex.na som
sig ibland i brist studiemedel ochpå studielån. Bland verkar det ettunga vara

skaffa medel. har ingen insiktsätt Man skadorna.ännuaccepterat att om

Prostitutionens former

Olika former prostitution förekommer. Vanligast den heterosexuellaärav
prostitutionen där kvinnor säljer sig till Prostitution medmän. säljaremän som
och kvinnor köpare förekommer också. Homosexuell prostitution där mänsom
säljer sig till förekommer säkerligen. finnsmän Däremot inte något tydersom
på homosexuell prostitution med kvinnor säljare och köpare skulleatt som
förekomma.

Den delen prostitutionskontakternastörsta sker deav genom annonser som
finns i dagspressen under rubriken Intimbetjäning eller Förströelse. De
flesta tillvänder sig finnsdet de vändermän sig till bådeannonserna men som
kvinnor och Bakom finns firmormän. prostitueradedär ärannonserna an-
ställda. formDenna prostitution således heltär organiserad. Vem stårav som
bakom firman oftast obekant. Kunden ringerär till firman och framställer sina
önskemål. Antingen hämtas kunden med bil till bordellen eller levereras den
prostituerade med bil till kunden. Ibland då fleramed flickor såtar attman
kunden kan välja. 300 estn.Taxan kr. timme ellerär 1 200 kr estn.per per
natt.
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Ävenförekommer prostitution i organiserad form.hotell ochPå restauranger
i förekommer prostitution under hallickkontroll.lägenheter

inte liknande den vi har i Sverige medViss gatuprostitution förekommer, dock
prostitution vissapå gator.

Lagstiftning

lagstiftning förbjuder prostitution finns inte. heller koppleriInte ärNågon som
kriminallagens 202 § stadgas:förbjudet det gäller underåriga. Inärutom

utförande brottslig verksamhet eller tillförleder underårig tillDen avsom
underårig i prostitution förprostitution, likaså den utnyttjar egensom

fängelse till femvinning, straffas med böter eller år.upp
Åldersgränsen kvinnor och 16för sexuellt 14 det gäller årårumgänge är när

mellan särskilt stadgande rörandedet gäller sexuellt Ettmän.när umgänge
pederasti finns i kriminallagens 118

användapederasti medelst våld eller hot våld eller någonFör attom genom
minst högst femi hjälplöst tillstånd, straffas med fängelse och år.ett

16 straffaspederasti med har vetskap under årFör äromperson som man
fängelse lägst och högst tiomed två år.

sexuelltlagstiftning vanliga sexualbrott våldtäkt,övrigt finnsFör somom
med flickebarnumgänge osv.

bestämmelser rörande sexuellt överförbara sjukdomar.strafflagen finns ocksåI
överföringmed vetskap risk förstraffbart ha sexuelltDet umgängeär att avom

sådan sjukdom ochsjukdom, liksom smittat medsmittsam någon manom man
Likaså det straffbart undanhållahade vetskap hade sjukdomen. är attattom man

sjukdomen. Beträffande aids finnssig behandling den smittsamma ettmot
har sexuelltsärskilt smittande med aids-virus.stadgande Den som um-om

smittarrisk smitta med aids ellermed vetskap den löper någongänge att att
straffas.med sjukdomen kannågon

prostitutionpåträffas i kanlagstiftning enligt vilkenNågon tas omunga som
straff.från skolanhand finns inte. stället denI avstängs ettunge som

Kanada1 1

utvecldingsmönsterkanadensiska samhället har socialt och kulturelltDet ett som
provinser med och städer,dessutom småliknar vårt. Det är storasammansatt av

kanadensiskajämförelse medolika språk och med olika levnadssätt. Enmed
harsärskilt gatuprostitution därförhållanden kan därför intresse, somvara av

och kriminaliseringen har utvärderats.kriminaliserats
gatuprostitutionhuvudsakligen i formKanada förekommer prostitutionI av

massageinstitut dessaförekomcall-girl-prostitution. Tidigareoch även men
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försvann i efter polisinsatser 1970-talet.på På det kanadensiskastort sett Justiti-
edepartementets initiativ har undersökningar gjorts, i slutet 1990,årsenast av

gatuprostitutionen och antalet prostituerade i femde städerna Montreal,av
Toronto, Calgary, Vancouver och Halifax. Uppgifterna antalet synligaavser
prostituerade ipå medeltal kväll. Beräkning hur mångagatan prostituera-per av
de totalt finns därförär svår Resultatetgöra. undersökningen visarattsom av

antalet gatuprostituerade ha minskat något sedanatt 1987,år främstsyns men
prostitutionen flyttat från centrala bostadsområdenatt till för huvudsakli-gator

handel och industri. Detta positivt eftersom de boende inomgen ses som om-
råden med prostitution klagar störningar iöver form nattligt ned-oväsen,av
smutsning med kondomer, och exkrementer parkeringsplatser,påsprutspetsar
skolgårdar och i privata trädgårdar. Att boende misstag blir förtagnaav pro-
stituerade eller kunder hör också till klagomålen.

Majoriteten de prostituerade i Kanada vita kvinnor,är ofta hemlösa,av unga
saknar utbildning och arbetserfarenhet. De har haft någon anställningsom som

har arbetat i lågstatus- och låglöneyrken. Oroande många kvinnorna i gatu-av
prostitutionen drogberoende.är En del kvinnorna har varit förstor utsattaav
sexuella iövergrepp Kanadensiskuppväxten. forskning har visat klartett sam-
band mellan den prostituerades bakgrund och nuvarande levnadssätt. Mellan 70
och 80 dem dömts för prostitution har varit vita. deprocent I störreav som
städerna har 8 varit män. I Montreal, hade denprocent största andelen mänsom
dömda för prostitution, 27 män.procentvar

Också i Kanada våld ochär utbrettövergrepp inom prostitutionen. En under-
sökning gjord 1984år visade 50 de kvinnliga och 30att procent procentav av
de manliga prostituerade i Calgary varit för fysiskt eller sexuellt våld.utsatta
I Montreal hade hälften de prostituerade blivit misshandlade eller våldtagnaav

kunder och i Halifax visade intervju med prostituerade 1987år 56av atten
dem hade blivit för fysiska eller sexuellaprocent iövergrepputsattaav pro-

stitutionen.

Lagstiftning

Prostitution i sig inte något brott iär Kanada. Flera bestämmelser finns dock i
strafflagen Criminal Code of Canada brott har samband medom som pro-
stitution. Det kriminelltär hålla bordell eller på något medverka tillatt sättatt
bordellens verksamhet, tillnågon bordell.t.ex. att transporteragenom en
Koppleri förbjudetär på sätt hos Dessutom särskiltnämnssamma som oss.
medverkan till någons in- eller till eller från landet i prostitutionssyfteutresa
liksom eller försökavärva tillvärva någon prostitutionatt sig det iatt ärvare
eller utanför Kanada. Av särskilt intresse den lagstiftningär förbjudersom
prostitution på allmänna platser.
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Fram till 1972år kunde kvinnliga gatuprostituerade straffas för lösdriveri om
de anträffades allmänpå plats. Bestämmelsen då bestämmelseersattes av en
enligt vilken varje allmän platspå bjöd sig eller antastadeutperson som annan.
solicit, i prostitutionssyfte kunde straffas. För straffbarhet kom i praxis att
krävas form övertalningnågon eller pockande skulle ha förekommit. Enatt av
domstol fastslog bestämmelsen kunde tillämplig även på eventuellatt vara en
kund, medan fastslog bestämmelsen inte kunde tillämpas på kun-atten annan
den. Följden blev lagen allmer sällan användes. Sedan statlig utredningatt en
tillsätts med uppgift kartlägga den aktuella situationen det gälldenäratt pro-
stitution och pornografi, ändrades strafflagen 1985år så det blev olagligt föratt
varje prostituerad eller kund allmän plats eller plats därattperson - -
allmänheten har insyn, handla visst förpå till stånd prostitutions-sätt att en
förbindelse.

1985 års lag lyder

213. 1 Every who public place in placeperson a toor any open
public view
a vehicle,stops attempts to stop motoror any
b impedes the free flow of pedestrian vehicular traffic ingress toor or or

from permises adjacent that place,toegress or
c in communicatesstops attempts to stopor any person or any manner

communicate with for the of engagingattempts toor any person purpose
in prostitution of obtaining the sexual services of prostitute guiltyor a
of offence punishable conviction.an on summary
2 ln this section, public place includes place which the publictoany
have of right by invitation, implied, and motoraccess as or express or any
vehicle located in public place in place public v1ew.toa or any open

Summary conviction summariskt rättegångsförfarandeär för deett avsett
lindrigaste brotten. Straffmaximun böter 2 000 dollars eller fängelseär sex
månader eller båda. Att någon döms till de högsta straffen mycket sällsynt.är

Utvärdering års1985 lagstiftningav

Syftet med 1985 års lagändring hade varit minska olägenheternaatt gatu-som
prostitution medför. En utvärdering lagen gjordes efter den iår trätttreav
kraft.

bevisaFör kunna prostitution hade metoden polisenanväntatt att utgavman
sig för kund respektive prostituerad. Trots försökte tillämpaatt attvara man
lagen jämlikt kunderså och prostituerade skulle lagföras lika mycket, blevatt
fler prostituerade kunder gripna. beroddeän Detta främst svårigheter fåpå att
kvinnliga poliser spela prostituerade och de kvinnliga polisernaatt att av
säkerhetsskäl behövde uppbackning polispersonal.mer av annan

Som påföljd fick de flesta både kunder och prostituerade böter. Beloppet- -
i allmänhet ganska lågt för både kunder och prostituerade, i Halifax normaltvar

under 200 dollars ioch Toronto under 100 dollars. Endast 15 deprocent av pro-



andra länderförhållandenai186 Något om

eller Av debetala 200 dollarskunderna fick18stituerade och procent mer.av
90 dagar,till mellan och äntidenfick fängelseprostituerade sattes merensom

föri häkteVissa fick kvarstannasju dagar.fängelse mindrehälften fick än
beroende på mångaflesta prostituerade,dessa deidentifikation. Bland attvar

särskilt de tidigareidentitetshandlingar,inte bäraintressedem hade att omavav
prostitution.förblivit straffadehade

avskräckandehaderättsväsendet lageninomtillfrågorPå enompersoner
menadeandrastraffen för milda medannej därfördeleffekt, svarade att varen

avskräcknings-kunderna delBland ansågavskräckta.kunderna blev attatt en
lagstiftningen ochhade kännedomdärför de inteliten,effekten attatt omvar

kund-i vissa städerprostitueradeliten. ansågupptäckt Derisken för attvar
ioffentliggjordes kundernasstäderminskat. vissahade Iunderlaget namn

effekt.avskräckandeklartdetta hadeoch enpressen
istörandesynlig och mindremindreminskade eller blevGatuprostitutionen

områden ellertill andraprostitutionen flyttathadevissa städerdel städer. Ien
andrautvärderingendock ipåpekasstaden. Detblivit utspridd över attmer

aids-smitta. I deför störstafinnas,minskningen kantillorsaker t.ex. oro
polistillmycketlagändringeninnebarstäderna avsattesatt stora-trots resurser

prostitueradeprostituerade. Deminskning antaletdomstolar inte någonoch av-
undvikaarbetstider förändrade sinatillsammans,oftarearbetade i stället att

underarbetaprostituerade sigansågoftare Depolisen och bar mervapen.
mellanökning våldethåll kundevissaförhållanden ochspända avennu

ökade devåldsriskenmenade närmärkas. Deprostitueradekunder och att
hallickarantaletökningområden. Någoni isoleradetvingades arbeta avmer

inte.noterades1984 till 1987från årår
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12 socialaNågra projekt
utomlands

12. 1 Norge
Politiker och myndigheter i harNorge sedan länge intresserat sig för problemen
i samband med prostitution. Som följd därav stöd i olika former till demen ges

arbetar med prostitutionsfrågor och arbetet med dessa frågor har ocksåsom
givits relativt hög SosialdepartementetPå har överordnatstatus.en man som
mål prostitution skall bekämpas. målDetta skallatt nås kartläggninggenom
och förståelse fenomenet prostitution, metodutveckling, förebyggande verk-av
samhet, kompetenshöjning i det sociala arbetet, stimulans till frivilligorganisatio-

insatser för bekämpagör prostitutionen och bekämpning olovligaattner som av
verksamheter bordeller internationellt samarbete, dett.ex. samt närsom genom
gäller prostitution kopplat till kriminell verksamhet och internationell handel
med kvinnor.

Kartläggning och förståelse för prostitution företeelse skall uppnåsav som
statliga forskningsprogram, ekonomiskt stöd till projekt, där initiativetgenom

kan forskningsinstitutioner eller enskilda, och departementettas av genom av
genomförda undersökningar. Ett exempel detta kartläggningär en av pro-
stitutionen och kunderna företogs under OS i Lillehammer vintern 1994.som

Metodutveckling har skett försöksverksamhetgenerell såsom stöd tillgenom
Pro-sentret, frivilligorganisationer Stiftelsen Kirkens Bymisjon till desamtsom
prostituerades intresseorganisation PION. Vidare har nationellt kompetens-ett

med samordnande funktion upprättats.center en
Den förebyggande verksamheten inriktar sig lagstiftning,på upplysningsverk-

samhet, arbete för bättre kommunikation mellan könen arbete för risk-samt
barnavården och arbetsmarknaden. Ett exempel denpå upplys-grupper genom

ningsverksamhet bedrivs Sosialdepartementetär anordnadsom en av grupp som
skall besöka alla län fylken och informera prostitution. I ingårom gruppen

för Sosial- och Justitiedepartementen för Pro-sentret, Kir-representanter samt
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exempelprostitutionsspaningsgrupp. Ett ärpolisensBymisjon och annatkens
temahäftenvideopro ochinformationsmaterial,framställningen t.ex. omgramav

prostitution.
januari 1994,den l såsomsedannationella kompetenscentret utgörDet en

bidragverksamhet. detUtöverdelförsöksverksamhet, Pro-sentretstreårig en av
departe-verksamhet, stårsin ordinarieförSosialdepartmentetfårPro-senter av

kompetenscenter-funktionen.landsomfattandeför denkostnadenför helamentet
gäller företeelsendetgenerell kompetensskall närhaTanken är att centret

samarbeteprostituerade ochmedsocialt arbetearbetsmetoder iprostitution,
för få delösningarsyfte finnamyndigheter isocialaolika attmellan att pro-

vägled-skall vidarenationellaprostitutionen. Detstituerade lämna centret geatt
fråntelefonförfrågningarlandet,i helasocialarbetarening till personersvara

universitetbistå bl.a.utbildningssyfteiprostitutionproblemmed rör samtsom
seminarier.föreläsningar vidundervisningsmaterial ochmedoch högskolor

harBymisjon,Stiftelsen Kirkensbakgrund,religiösmedstiftelseEn en pro-
1981 denstartadeMalmöprojektet, årinspireradestitutionsgrupp somavsom,

hemliktverksamhet ibedriverNadheim ochkallasGruppenförsta i Oslo. ett
teologer ochstadskärnan. Femegentligautanför denlitetbelägethus, personer,

för projektetBymisjonenheltid.arbetar därsocialarbetare, menramger en
adheimverksamheten. Nsjälv bestämmafrihet övermyckethar attstorgruppen

andraprostitutionsgrupp, Pro-senter, ochkontakt med kommunenshåller
för kost-Bymisjonen stårGöteborgsgruppen.prostitutionsgrupper t.ex.som

politiker stöder verksam-ochMyndigheterfrån kommunen.med bidragnaderna
olikaheten på sätt.

Prostituera-Nadheim hus.hållerfredagskvällar öppeti veckandagarTre samt
middagLunch ochbara för umgås.samtal ellerförkan då kommade att serve-

tillvarierar från 3-4hus-dagarnabesökandeAntalet på öppetkostnadsfritt.ras
kvinnorfastdetlängre tid kan sägas ärSett13-14. över att somgrupp avenen

hargångväxlar. NågonideltagarnaNadheimbesöker manatt gruppenmen
dockkan sägaspojkar. Nadheimoch medmedarbetaförsökt numeraatt par

till Nadheimsöker sigflesta kvinnorkvinnor.för Deställe enbartett somvara
kväll.och onsdagmåndagbedrivs påFältarbetefrånkommer gatangatan.

eller tillprostituerademedtidsbestämdaanvänds för möten atttidenResten av
besökocksåNadheimgruppenhjälp. görbehöverakutställa någon meromupp
hållerupplysningsarbete,medarbetarVidareliknande.fängelser ochpå man

andraochmilitärer, Rotaryförföredrag mansgrupper.
inteProstitutionkönshandeln.bekämpaMålsättningen är ensomatt ser man

håll-Grundproblemet mänskönen. ärfråga för bådakvinnofråga utan som en
ochmänniskovärdekänslanprostituerade måste återgeskvinnor. Dening till av

Dettidlång måsteAtt dettabort.hora-stämpeln måste accepteras.tar somtas
byggasalltså måstesjälvkänsla,sig derasprostituerasluta ärfår kvinnor att som

kvin-Nadheimförsöker påuppbyggnadsarbetei dettaledSom geett manupp.
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intressen och upplevelser olika slag, där de kan känna de harattnorna ettav
värde och någonting andra. Som exempel kan konserter, ferieut-nämnasatt ge
flykter, discobesök, fotografering och anordnande hjälpsändningar till be-av
hövande i andra länder.

Nadheim-gruppen måste prioritera prostitutionsfrågorna ochattanser man
hålla problemet dagordningenpå upplysningsarbete. Polis och socialarbe-genom

måste samarbeta. Gruppen skeptisk till kriminaliseringär prostitutiontare en av
eftersom det pris kvinnor,sätta på kunden skulle straffasatt t.ex.vore som om
med böter på inte bilbälte.sätt när Befintligaanvänt lagarsamma som man

imåste stället tillämpas effektivare.
Oslo kommuns prostitutionsgrupp, Pro-senter, startade 1983.år Verksamheten

bedrivs mitt i prostitutionsområdet. Kostnaderna betalas till hälften kommu-av
och till hälften Sosialdepartementet. Pro-sentret har anställda,trettonnen av
socialarbetare psykologer.även Dessutom arbetar antal frivilligamest ettmen

där.
Pro-sentrets målsättning inte direkt motarbeta prostitutionär hjälpaatt utan att

dem i prostitutionen.är Den grundläggande ideologin respekten förär varjesom
människa. Varje människa har välja det liv hon villrätt leva. Prostitution äratt
skadlig 99och de prostituerade vill sig den. Pro-sentret läggerprocent taav ur
fram alternativen och väljer blinågon kvar i prostitutionen kan hon ändåattom
komma till förPro-sentret samtal eller det kan erbjuda. finnsDetannat som
kvinnor väljer prostituera sig framför till socialbyrån.gåatt att t.ex.som
Kvinnor fåmed valmöjligheter ibland prostitution det bästa alternativet.ser som
Vissa kvinnor klarar sig bra och tycker sig inte ha behov Pro-sentrets tjäns-av

prostituerades självkänslaDen skall byggas hon har möjlighetsåter. att attupp
välja prostitution.något hjälperän Pro-sentret med långsiktiga terapeutis-annat
ka medel. prostitueradeDen dock alltid självmåste välja hur mycket kontakt
hon vill ha och hur kontakten skall Tillit nyckelord i arbetet.är Av deut. ettse
missbrukande prostituerade Pro-sentret har kontakt med slutar 40 procentsom

missbruka och 50 prostituera sig, vilket mycket höga tal. Deatt ärprocent att
inte slutar får hjälp till livså det möjligt i missbruket.är Deett gottsom som

får kondomer och hjälp.mat, annan
Verksamheten Pro-sentretpå annorlunda vidän Formernaut starten.ser nu

har förändrats allt eftersom behoven ändrats. Resurserna kanaliseras dit där
nöden och behoven Verksamhetenär bestårstörst. rådgivning, terapeutisktav
arbete, krisarbete och socialt arbete på själva fältarbete. Iannat sentret samt
anslutning till finns café drivs särskilt projektsentret ett ettsom som av pro-
stituerade. Vidare driver Pro-senter Natthjem för prostituerade.ett

Fältarbetet på har delats i samarbete med Nadheim. De kvällargatan upp
Nadheim inte där, finns i stället personal frånär Pro-senter plats. Kontinuite-på

mycket viktig. De prostituerade frånnågon Pro-senter ellerten vet attses som
Nadheim alltid finns tillgänglig, de inte kommer svika. Fältarbetarnaatt att
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Samarbe-verksamheten.prostituerade och berättarallakontaktar också omnya
också viktigt.med polisen ärtet

personalen detenskilda samtal medbeställa tid för närprostituerade kanDe
medför prostitueradestödgrupp finns ocksåoch rådgivning. Engäller terapi

prostituerade. Krisarbetet kan beståför manligaoch terapigruppbarnsmå en
liknan-efter våldtäkt ochhjälp med kontaktersjukhus ellerhjälp besökai att en

de.
bedriverprostitutionen, gutte-prostitutionen,homosexuelladendet gällerNär

spelhallar och liknandeCentralstationen,uppsökande verksamhet påPro-sentret
ocksåMan hartill prostitutionskontakterkännerdärplatser tas.att enman

tidigare prostituerademanliga,homosexuella prostituerade. Tvåförterapigrupp
projekt.arbetar med detta

från Pro-senterhelgerna. Enalla veckodagarCaféet har öppet utom person
prostituerade eller föreövrigt heltdrivs iverksamhetencaféetarbetar på avmen

finnsallt i caféet. Därockså självabestämmerprostituerade. Dessadetta om
sovmöjligheter.medmaskiner ochmedsällskapsrum,vanliga tvättrum ett rum

befararönskvärt, eftersominte hellerfinns inte ochduschrumNågot mananses
sig där.skulle bosättaprostituerade dådeatt

nio platsermedkollektiv med lägenhetertvåNatthjemmet är sammantaget.ett
dag i veckan. Ocksåoch därhuvudansvaretfrån har ärPro-sentretEn enperson

fårsig själva. bosjälva och sköter Dereglernaprostitueradebestämmer dedär
glorifieraellerprostituera sig därfår dock intevill, delänge dedär så pro-

Avsikten inte dettaalkohol.droger och äranvändningenstitution eller attav
skall få hjälp.enkelt deprostitutionen heltfråndem bortskall föra attutan

varandra demetadonprograrn kan närstöttaKvinnor går på stränga t.ex.som
tillsammans.bor

intresseorganisation,prostitueradestill dekanalernahåller öppnaPro-senter
med utländskafå kontaktPION kan Pro-senterför dialog. GenomPION,

inte direkt till Pro-senter.PIONsig tillofta vänderprostituerade, mensom
motarbetas denprostitution rättamåstePro-senter attPå att menmananser

under jordendriva prostitutionenskullekriminalisera den. Detintevägen är att
i ställetförlorade. Det måstei arbetet skullevinster har uppnåttsoch de som

beteende. Ingen harmekanismer och kundernasprostitutionensforskas mer om
och inte hellergäller kundernadetförebyggande åtgärdermed närförsökt arbeta

tillocksåredan Det måsteköperkunderdet gällergjortshar något när nu.som
gäller kunderna.detdebatt nären

offent-till följd denstartade 1982årprostitutionsspaningsgruppPolisens av
sig.prostitueradeenligt vilken mångaochdå uppståttliga debatt ungasom

börjanproblem. FrånnågotprostitutioneninteDessförinnan hade setts som
ledare ochmedutökades sedanfyrabestod enenspanare menavgruppen

i vissochtiden påvid den påProstitution förekomforskare. restaurangergatan,
kvinnor-registrerasärskilt tillståndfickPolisenutsträckning i lägenheter. attett
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på De kvinnor integatan. under två fördesår registretna synts gatansom ur
till fjärregister. Hade de varit osynligaett i ytterligare två år de borttogs ur
registret helt. På så hadesätt aktuella kvinnor registrerade. Som fannsman mest
550 kvinnor i registret.

De gatuprostituerade brukade polisen god tid på sig med.vuxna ta att prata
Ibland kördes de till Pro-sentret. Flickor under 18 år påträffades direkttogssom

hand och kördes till polishuset och därifrån till barnavården. Spanings-om
hade god kontroll prostitutionen.övergruppen

Gruppen lades i april 1991 eftersom arbetet med prostitution inte längrener
skulle prioriteras. I samband härmed brändes registret deöver prostituerade
kvinnorna.

När spaningsgruppen upphörde, samlade de prostituerade in namnunderskrifter
för få tillbaka. Följden blevatt spaningsgruppen återupprättades årgruppen att
1992. I ingår fyra fråntvå den centrala polisen ochgruppen nu personer, varav
två från den lokala centrumpolisen. Representanterna för den centrala polisen
skall pådrivande i arbetet och samarbeta med den lokala polisen. På grundvara

pågående omorganisation polisen hade fortfarande i 1994av av gruppen mars
inte riktigt kommit igång med verksamheten. Då arbetade endast två poliser
aktivt med prostitutionsfrågorna. De samarbetade medäven Pro-senter, Nad-
heim och Natthjemmet.

Syftet med arbetet främst förebyggande.är Polisen dockär intresseradäven
den kriminella verksamheten i samband med prostitution. fallDe polisenav som

har på har varit tid- och resurskrävandesatsat har lett till fällande domar.men
År 1993 fanns två mål massageinstitut och två lägenhetsprostitution.mot mot
De inte avgjordaännu våren 1994.rättenvar av

12. 2 Danmark

Projektet Jjeclqpoint är relativt nystartad verksamhet för uppsökande arbeteen
bland ungdomar i Köpenhamn. Projektet bygger på samarbete mellanett staten,
kommunen och kristen frivilligorganisation. För första verksamhetsåret haren

medel, därefter skall kommunenstaten tillsammansavsatt med frivilligorganisa-
tionen över verksamheten. Projektet kanta sägas uttryck för denett strävanvara

finns i Danmark få till stånd utökat samarbete mellanatt kommunernasom ett
och frivilligorganisationerna. Sex är anställda i projektet. Därtillpersoner
kommer antal arbetar oavlönadeett frivilligarbetare.personer som som

Det uppsökande arbetet bedrivs i huvudsak på olika platser, nämligentre
Christiania, City och Västerbrogade. I Christiania siggömmer många miss-
brukande ungdomar. De använder hasch eller heroin eller blandmissbrukare.är
I Köpenhamns city sig derör ungdomar begår brott och på Västerbrogadesom
finns de prostituerar sig.som
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s.k. barnunder 18 år,till ungdomarhuvudsakligensigriktarVerksamheten
prostituerade. harDeellermissbrukarekriminella,drift. kanDessapå vara

allafamiljer ochtill sinabandenoch klipptsamhälletsig utanföretablerat av
harDanmark. Fådelarfrån andrakommerinstitutioner. Mångasociala av
hardekanungdomar sägasfor dessaGemensamtinvandrarbakgrund. attvara

social-träffat mångaoch de harinstitutionerellerfosterhemolikalevt i flera att
förtro-mycket litetharför vården. Deochpsykologerarbetare, representanter
viktigtdärför mycketdetTjeckpointmänniskor. Pående för mananservuxna

kontakt,självafå demi ställetungdomarnasig tainte på atttränga attutanatt
tillit.förtroende ochbyggakunnaför såpå sättatt upp

och motivations-omhändertagandevillkorslöstVerksamheten består ettav
vadhungrige får självsig, denfrusne filtfår denexempel taSomarbete. omen
tillhjälp kommaerbjudsslagneoch deni kylskåpetvill ha atteller honhan

inganärvarande finnsringa hem. Förtelefon ochlånavill kanläkare. Den som
tillfälligterbjudakunnakommerövernattningsmöjligheter attsnartmanmen

Samtidigtkondomerdelasoch flickorpojkarprostituerade ut.Tillnattlogi.
sina socialatillbaka tillhittaungdomarnahjälpapersonalenförsöker attatt

Bådeprostitution.fråndem borthjälpavård kaneller tillsammanhang som
sig intekallarfrån flickornatill skillnadprostituerar sig,och flickorpojkar men
pojkenvisarhandlakanprostituerade. Detförpojkarna att vuxen manom en

sexuellt.utnyttjar honomocksåolikahjälper honom på sättintresse, men
kanuppmärksamhet frånefteroftapojkar törstarEftersom denna vuxna,typ av

med,kontaktsvårastPojkarna ärbundna till dessa män.starkt attblide
sinaharoch de svårtide ingår större pratasärskilt attnär pro-omgrupp,en

mycketdärför svårprostitutionenhomosexuella är attblem. Den om.grepp
utvärdering verksam-ochkort tid någonTjeckpoint har pågåttProjektet av

förunderlättarverksamhetenmening kan sägasinte gjorts. I någonhar attheten
inser detta,eckpointlevnadssätt. Pådestruktivasittfortsättaden manattunge

ochtill litet värmemänniskor har rättsamtidigt dessaatt ungaansermen
förmårprostituerade och inteellernarkomanerdemänsklighet, äräven om

ändramotivera demdocksamtal försöker attGenom attdetbryta mönstret. man
ochtålamodmycketmed kräverräknar tararbetelevnadssätt,sitt ett mansom

tid.lång
Prostitutionsforebyggelse,RådgivningInformationforDaphne, Center omog

l. DaphneSocialministerietfrånmed stödförsöksverksamhettreårigär en
landsomfattan-i ställetbehandlingsverksamhetbedriver inte någon utan enegen

medarbetaroch andrasocialarbetarerådgivareverksamhetde somsom
psykolog,Daphne, äranställda inomfyraprostitutionsfrågor. De envarav en
informations-medsysslar dessutomsekreterare,ochlärareSocialpedagog, enen

skadeverkningar.prostitutionensochprostitutionkartläggningocharbete av
prostitu-förstrategieroch vägenbehandlingsmetoderockså ututvecklarDe ur

tion.
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inställningDen personalen Daphne tillpå har prostitution skulle kunnasom
sammanfattas följandepå All prostitution ondo och motarbetassätt. är måsteav

bekämpas.och effektivastDetta och bästgör hjälpa deattman genom pro-
stituerade bort från denna verksamhet. Genom skaffa sig kunskap köpar-att om

motiv kan hjälpa också dem bort från prostitutionen, destruktivärnas man som
för dem.även

Daphnes anställda betonar de inte vill de prostituerade offer. Detatt se som
handlar oftast inte kvinnor cyniska porrproducenter eller hallick-om som genom

vilka de tillfällighet råkar lockas in i prostitution. ställetmöta, Iar, av en ren
har dessa kvinnor varit på prostitution mycket länge,väg skäl liggermot av som
långt tillbaka i tiden. finns inteDet enkelt ochnågot allmängiltigt be-sätt att
skriva de prostituerades bakgrund och motiv för prostituera sig. finnsDetatt
exempel på med barn prostituerar försmå sig klaraattensamma mammor som
uppehållet för de flesta gäller, prostitution uttryck för livshåll-äratt ettmen en
ning med djupa Därför måste inse detrötter. lång tid och kräveratt tarman
mycket tålamod få dem sluta prostituera sig. Prostitution handlar inte baraatt att

de prostituerade tillfredsställer köparnas sexuella behov det ocksååratt utanom
behov för dem själva kvar i prostitution. Det därförräcker sällanett att stanna
erbjuda de prostituerade anständigt arbete och bostad iatt ett tron att man

därmed räddat dem undan prostitueratvånget sig. DaphnePå önskaratt attman
de prostituerade kunde erbjudas individualpsykoterapi hjälp kommaattsom en

prostitutionen.ur
Allt arbete börjar med respekt, hävdar Daphne. finnsDet olika faser i den

långa bort från prostitution,vägen kontakt motivation alternativ identitet- - -
avvecklingsfas. Det finns visserligen kvinnor lever sin prostitutionpågottsom

på massageinstituten, dessa undantag. Många de prostitueradeärt.ex. men av
har missbruksproblem leder till de måste prostituera sig för fåstora att attsom

sitttill missbruk. motiv tillDetta prostitution ofta det lättaste förståär attpengar
och för dem själva och omgivningen. Men bakom missbruket finnsacceptera
ofta andra orsaker, sammanhänger med prostitutionen och kansom som vara

inse,svårare låg självkänsla. viktigtDet hjälpaär de prostitueradeatt t.ex. att
bättre hand sina kroppar led i minska deras självförakt.taatt ett attom som

Även Daphne har prostitutionpå företeelse deänom en annan syn som pro-
stituerades organisationer har, samarbetarså med dessa det gällernärt.ex.man
kvinnornas till skydd våld och deras tillrätt människovärderätt ochmot re-
spekt. Ofta visar det sig de prostituerades taleskvinnor, de blir bemöttaatt om
med respekt och lyssnar dem, efter tidpå överger prostitutionen. Dettaman en
visar vikten inte fördömapå i stället lyssna de prostitueradepå kvinnor-att utan
na.

Den linje Daphne företräder i prostitutionsfrågan, och tyckssom som vara
ganska representativ för dem arbetar fråganmed i Danmark, alltsåärsom
negativ till lagstiftning restriktioner.och Daphne påpekar olikheterna mellan
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prostitution. Danmark harnordiska det gäller Ide länderna pånär mansynen
prostitution avskaf-kriminalisera arbetar påinga helst planer på utan attattsom
försörja prostitution. lagfa förbjuder prostituerade sig på Dennalag atten som

för felaktig fråganden uttryck påobsolet och Daphne ärär att ett en synmenar
och borde avskaffas.

12.3 Nederländerna

förantal sociala projekt olika slagNederländerna finns mycketI ett stort av
med prostitution.med problem i samband Pro-med prostituerade ellerarbete
frivilligorganisationer.bedrivasstatliga, kommunala ellerjekten kan avvara

Regnbågsprojektetdrogmissbrukare och prostituerade,Vissa vänder sig till t.ex.
prostituera-till utländskaKrisen andrai Red Light District och Frauen Zentrum,

Sjefkvinnohandel ochVrouwenhandel Stiftelsende, Stichting mottegent.ex.
Åter huvudsak medandra arbetar iför tyskspråkiga prostituerade.Ramaekers

förför prostituerade,Vidare finns organisationeraids-frågor och prostituerade.
för dessaredogörelse någraoch för bordellägare. Enkönsköpare närmare av

projekt lämnas nedan.olika
forsk-Graaf Stiching, förnationellt de1960 finns Mr A.Sedan år center,ett

erhållerinformationsfrågor. Stiftelsenrådgivning ochdokumentation,ning,
nationell ochsjälvständigt. kommunal,arbetar helt Påbidrag från staten men

soinsti-regeringsorgan, polis, hälkontakt mednivå håller stiftelseninternationell
forsk-från Särskildasocialvård ochtutioner, representanter

droger, aids, invand-prostitution ochfortlöpande,ningsprojekt utförs t.ex. om
bland prostituerade ochprostituerade, socialt arbeterarprostitution, våld mot

prostitueradeförprostitution. Stiftelsen arbetaraspekterinternationella på att
förstiftelsen verkaruttryck för dettabli socialt accepterade. Ett ärskall att

kontrollhjälp till prostituerade fåprostitution,all frivilliglegalisering attav
Stiftelsen stödersin sociala isolering.arbetsförhållanden och brytasinaöver

prostituerade.sysselsättningsalternativ förochutbildnings-utveckling av
kommunalvardagsrumsprojektet, bedrivs iHuiskamer Aanloop Prostituées,

för gatuprostitutiontoleranszonenplacerad i den s.k.husbil,regi från storen
flera andra städer där tolerans-finns för övrigt iprojektMotsvarandei Utrecht.

kväll mellan vissaprostitution tillåten varjeinrättade. l ärär zonenzoner
väl avskärmadeparkeringsplats medspeciellhörklockslag. Till enzonen

själva akten.åka och utföraoch kunden kanprostitueradedit denparkeringsbås
inrättadhusbilen parkerad där. Denfinns ärkvällVarje är öppennär somzonen

for de prostituerade.vardagsrum-värmestuga
spridahjälp och försäkerhet ochprostitueradestill för deProjektet är att

kontakternätverkförsöker också etablerasmittskyddsinformation. Man ett av
för sedan kunnapoliser och andraadvokater,psykiatri,socialvård,med att
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förmedla bra kontakter till flickorde vill förändra i sinnågot livssituation.som
I projektet är anställda på deltid. Dessutom arbetar där tio volontä-sex personer

Förutom husbilen har projektet kontor för detnära admini-ettrer. centrum
strativa arbetet.

En socialarbetare och volontär finns varje kväll i husbilen. Där finnsen
möjlighet med personalen eller med andra prostituerade,att ellerprata äta
dricka något, duscha få medicinsk vård vissa kvällar i veckan. Den medi-samt
cinska vården kan bestå första-hji älpbehandling, rådgivning, graviditetstest eller
fysisk undersökning. Genom sin blotta existen erbjuder personalen lättåtkom-ett
ligt socialt stöd. Den lämnar också information smittskydd och säljer kon-om
domer till rabatterat pris. Var tredje månad anordnas i husbilen kampanjer, som

försöker lockande och roliga,göra aids och andra sexuellt överförbaramotman
sjukdomar.

I husbilen råder i allmänhet gemytlig stämning. Tre regler gäller: Ingeten
bruk droger, ingen försäljning eftersomnågot det kan innehålla narkotikaav av
och inget våld i bilen. Dessutom får inte illa varandra. Förprataman om
personalen gäller måste besökarna prostituerade ochatt accepteraman som
drogmissbrukare.

Genom inrättandet toleranszonen och vardagsrums-projektet sigav anser man
ha skapat område där prostitution kan ske under säkra förhållanden.ett Man

sig inte underlätta för prostitution eftersom prostituerade inte skapasanser
arbetsförhållandena förbättras. Erfarenheten i ställetatt är delgenom att en

flickor på grund den verksamhet projektet bedriver, kommer fram tillav som
de vill sluta prostituera sig. projektetInom har dockatt den uppfatt-att man

ningen den säljaren fritt valda prostitutionen i sig inteatt skadlig.är Däremotav
stigmatiseringenär skadlig.

Sedan toleranszonen inrättades har antalet anmälda våldsbrott prostituera-mot
de ökat. projektetInom detta beror på flickornas förtroende förtror att attman
polisen ökat och flickorna kontakten med personalen i vardagsrums-att genom
projektet fått ökat självförtroende och därför bättre klarar förståattav en
anmälan. Det våld de prostituerade for sker inteutsätts depå speciellasom
parkeringsplatserna vid tillfällen flickornär bättre betalningutan går medmot
på åka till plats.att annan

Frauen Krisen Zentrum VKC är öppen mottagning för drogberoendeen
prostituerade kvinnor. Plats finns för kvinnor och mottagningen är öppensex
dygnet Verksamheten bekostas kommunen, dock planerarom. av attsom
omorganisera den och göra sammanslagning med hälsovården.en

Till VKC kommer kvinnorna i gatuprostitutionen, de hamnat inär kris. De är
fysiskt och psykiskt utmattade, ofta våldtagna eller misshandlade. Många av
dem har levt sitt liv på dygnet Utan fast adress får de inget social-gatan om.
bidrag och ingen sjukvård. förstaDet kvinnorna behöver denär kommer är att
byta kläder, försökaoch få dygnsrytm. Efterrätt några dagar vidtar samtalsova
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och vilka dekrisenskall få hur den akutaför personalen utatt mersergrepp om
vill sinvad hon medoch klartlångsiktiga problemen Var måste göraär. en
gällerdenna tid. regler ärVKC plan för Devistelse hos och göra attsomen

fördärefter delta itill frukost ochmåste komma attmorgongruppenman
dukning,i husets skötseldelta i lunchen ochdagen.planera Man måste som

isamtal och arbetari individuelladeltar kvinnornabäddning Under dagenetc.
tio dagar,brukarbehandlingsplan. Under vistelsen,enlighet med sin varasom

VKC. Däremotdroger inte tillåtet påBrukfår kvinnorna metadon. ärtungaav
VKC påpekar,Föreståndaren påanvända kvällen.cannabis tillåtet påär attatt

skulle bli galna heltIZ-årsåldern ochmed redan ikvinnorna ofta börjat droger
ungefärVKC gick1993 uppsökte120 kvinnor underdedroger. Avutan som

drogbehandlingsprogram.kvinnorna vidare till10 procent av
dålig. de lägstmycket Dekommer ärkvinnornaSjälvkänslan hos ärsom
till prostituerade. Dedöttrari prostitutionen. En delkvinnorna ärstående av

sig föroch prostituerarmed drogerprocent har börjatflesta 99allra att
eller fönster-call-girlbörjatfinns definansiera missbruket. Det även somsom

blivit allför domine-missbruket harfortsättainte fåttprostituerad närmen som
könssjuk-alla harhiv-smittade och någonnästankvinnornarande. Många ärav

bagatellise-villför våldofta blivit gärnaockså mycketdom. harDe utsatta men
i barndomen.förvarithar övergreppdetta. Många utsattara

arbetarkvinnohandel,StiftelsenVrouwenhandel, STV,Stichting T motegen
verksamhet.till offer för sådanmed hjälptrafficking ochs.k.med bekämpaatt

prostitutiontvingas tillholländska kvinnorkan handla mestDet mensomom
mestadelskvinnorhar dessaTidigarefrån andra länder.kvinnordet frågaär om

kommerAfrika.Latinamerika eller NumeraThailand,Filippinerna,kommit från
Trafficingverk-eller Ryssland.TjeckienUkraina,från Polen,cirka 80 procent

hemländer.i kvinnornaskriminellaorganiseradoftasamheten är grupperav
avsnitt 2.2.underbeskrivsKvinnohandeln närmare

sexturism.kvinnohandel och1982 för arbetaStiftelsen startade år motatt
Socialminis-frånekonomiskt stödstiftelsenerhåller1987Sedan år staten genom

sekrete-socialvetenskapare ochpedagoger,STVPersonalen hos utgörsteriet. av
stiftelsen biståtttill 1994 har1987 årFrån årsjusammantaget personer.rare;

trafficking.föremål förvarit500 kvinnor,ungefär som
hälsovården,polisen, jurister,kvinnornakontakt medfårSTV pro-genom

hjälp ochSTV får kvinnornaGenomprostituerade.andraellerstitutionsgrupper
ingenstanssjuka och har vägen.rädda, iblandoftast mycket att taskydd. De är

20-taltvingatsoch har oftaövervakadeochisoleradelevt etthar taDe pro-
offeri landet de lättavistas illegaltde ärEftersomvarje dag.stitutionskunder

policyn ochholländskaSTV deninformeras påKvinnornaför exploatörerna. om
ochbostad,akuta behovKvinnornasde har.möjlighetervilka pengaravom

tillfälligtansökantill polisen förföljsundersöks. Debehandlingmedicinsk om
till advokat. Närfår hjälpför förhör. Deåklagarenuppehållstillstånd och till en
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kvinna fått tillfälligt uppehållstillstånd har hon också till sjukvårdrätt ochen
socialhjälp.

Stiftelsen bildandetstöttar nätverk med kvinnor nationalitet.av av samma
Kvinnorna kan ofta bara sitt hemspråk och iär behov kontakt medstort av
likställda i språk och erfarenhet. Dessa nätverksgrupper syftar till självhjälp.

Enligt holländsk lagstiftning traffickingär våldsbrott sig kvinnan varitett vare
prostituerad redan i hemlandet eller Det avgörande är kvinnanatt genom
våld, tvång eller hot tvingats till prostitution. harDet varit svårt motarbetaatt
trafficking med hjälp strafflagen. STV har därför bedrivit lobbyverksamhetav
för få till stånd bättre legala möjligheter for offren.att Vissa ändringar i lagstift-
ningen har också genomförts. Numera får kvinnorna i landet måna-stanna tre
der, under vilken tid de kan besluta de vill fullfölja mål i domstol. Deettom
kan därefter få tillfälligt uppehållstillstånd tills målet avslutat.är Det brukar ta

till två år. Mellan 10 och 20 mål tillett går domstol varje år. Ibland fleraär
kvinnor inblandade i mål. När målet klartär måste kvinnan åka tillbakasamma
till sitt hemland. STV försöker få till stånd lagändring, kvinnornaså skallatten
kunna få uppehållstillstånd humanitära skäl.permanent av

STV samarbetar med organisationer i Thailand, Filippinerna och Dominikan-
ska Republiken det gäller hjälpnär till kvinnor skall återvända till sinasom
hemlånder. liknandeEtt samarbete har påbörjats med polska organisationer.
Syftet tillär stånd samarbete med så många andra berördaatt länder som
möjligt. Som led i detta arbete anordnades i juni 1994 seminarium iett Polenett
i samarbete med bl.a. Polska Feministföreningen PSF och Polska kristna
kvinnors organisation YWCA.

STV verkar för få tilläven stånd internationell konvention baseradatt en ny
kvinnanspå självbestämmanderätt. De länder alläratt emotmenar som pro-

stitution inte har lyckats få prostitutionen försvinna bara gjort detatt utan
svårare för de prostituerade.

12.4 Internationella frivilligorganisationer
prostitutionmot

Ett antal organisationer, både i Europa och i andrastort delar världen,av
arbetar för bekämpa prostitutionen och handeln med prostituerade.att Kon-
ferenser och seminarier hålls i världen för missförhållandenasättarunt attom
och farorna i blickpunkten. För några dessa organisationer redogörs nedan.av

International Abolitionist Federation IAF, startade 1875,år verkar iänsom
dag. Abolitioniströrelsen hade varit den första betraktade prostitutionen ochsom
kvinnohandeln politiskt och etiskt problem. börjanFrån hadeettsom settman
reglementeringen problem så småningom harett övertygatssom men man om

prostitution företeelse försvinna.måste Organisationenatt har medlemmarsom
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anordnarenskilda. Denorganisationer ellerländer, antingeni 30-talett genom
offer förkvinnor och barnsyfte hjälpa ärprojekt ispeciellabl.a. att som

prostitueradeutbildningsproj förektharexploateringoch sexuelltrafficking samt
olikaformer och påinformation i olikaspriderprostituerades barn. Denoch

ochför problemenskapa förståelsekonferenser förorganiserarspråk attsamt
samarbetarprostitution. Manför bekämpalämpliga aktionerför attatt starta

organisationer. Iicke-statligaochmed statligaländer, bådeflertalmed ett
länder.frivilliga från 35 olikamedkommittéorganisationen finnsförspetsen en

projekten. Mångamedel tillskaffar fonder ochOrdföranden stater engagerar
medländer biståttfransktalandeoch andrafranskaharsig, staten pengart.ex.

SIDA och UD.Sverige har biståttUNICEF.liksom genom
har ocksåorganisationenhuvudortBrysseldu Nid harMouvement mensom

prostitution ochRörelsenFrankrike.Spanien ochPortugal,filialer i attanser
hjälpa deförhitta lösningaroch måsteskall bekämpastrafficking attatt man

till arbetsmarkna-få tillträdelåta democh förfrånprostituerade bort attgatan
yrke,skallprostitutioninställningenvill också bekämpa ettden. Den att somses

arbetsgivare.bli straffrinödvändighet såsommed måstedåeftersom kopplaren
inte detsammaförsvinna vilket dock ärfåsProstitutionen måste attatt som

den.förbjuda
Theprostitution,de lala disparitionEuropeenneFederationFEDIP pour

AgainstWorldThird MovementinTrafficking WomenagainstCoalition samt
organisatio-ytterligare någraFilippinernaExploitation of Women på ärthe av

prostitution.arbetar motsomnerna
StichtingHollandanordnad ikonferenseuropeiskresultatSom avett enav

Europaparlamentets Desamarbete medavsnitt 12.3 iVrouwenhandelTegen
againstNetworknätverk, the Europeaneuropeiskt1991startadesGröna år ett

icke-statligasamordautveckla ochuppgiftmedinTrafficking Women, att
kvinnohandel.bekämpaföriverksamhet Europaorganisationers att

Sammanfattning12.5

prostitutionsfrågorarbete medprojekt därsocialaantalfinnsUtomlands ett stort
toleransengällerdetsig dock bådeskiljer åt, närProjekten motbedrivs. pro-

kangäller toleransendet sägasverksamheten. Närmedsyftet attstitution och
tillondoprostitutionall ärfrån attskalaligger påden attatt avansermanen

prostitution börskadlig ellerinteprostitutionfrivillig är attattman anser
måluttalatprojekt harhelst. Fåyrkesarbete attvilketbetraktas somsomsom

rådprostituerade, meddehjälpasyftar tillflestaprostitution. Debekämpa att
skulleutgångspunktersvenskaangelägenheter. Frånpraktiskamedoch stöd eller

bli hjälpi ställettillhjälp övergårpraktiskkunna ifrågasättaibland attomman
prostitutionsverksamheten.fortsättatill att
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flertalEtt internationella organisationer arbetar frivilligt för bekämpaatt pro-
stitution och kvinnohandel. finnsDet alltså medvetenhet problemenstoren om
och vilja till samarbete över gränserna.en

Not

1 Daphnes verksamhet upphörde under år 1994. En utvärdering verksam-av
heten visade det, det gällernär arbete med prostitutionsfrágor,att finns behov

centralt fristående för samordning,ett metod- och projektutvecklingav organ
och för spridning i olika former kunskap och information.av
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13 Utnyttjande barnav

i prostitution

13. 1 Barn i prostitution
Yngre barn förekommer inte i prostitution i nämnvärd omfattning i Sverige till
skillnad vissa andra länder. Viss ungdomsprostitution förekommermot men
samhället har ganska hög beredskap det gällernår ungdomar Öppeten som
prostituerar sig. Om underårig uppmärksammas i prostitutionen leder deten
omedelbart till omhändertagande och åtgärder för bryta beteendet.att

Sexuellt utnyttjande barn förekommer i omfattning och på kommersiellstorav
basis i länder,många ibland del internationell sexturism-industri.som en av en
Sexturister och pedofiler från landvårt och från andra länder, främst tillreser
Sydostasien, i avsikt sexuellt utnyttja barn.att

ÄnnuIngen med säkerhet hur många barn finns inom prostitutionen.vet som
mindre hur barnmånga dras in i den speciella formvet man som som sex-
turismen Att detutgör. sigrör 100 000-tals barn tycks klart. Deom vara
uppgifter finns ofta blandningär uppskattningar och gissningar.som en av rena
Även siffrorna osäkra kan deär idé den ungefärliga omfattningenom ge en om

barnprostitutionen och sexturismen.av
Uppgifterna antalet barn i prostitutionen i Thailand kraftigt isär.går Vissaom

källor har hävdat det bara sigrör 10 OOO-tal barn. Polismyndig-att ettom
heterna i Thailand har uppskattat antalet barn under 15 år i prostitutionen till
25 000 1987år och Center for the Protection of Children°s Rights, CPCR, har
uppgivit antalet prostituerade i åldern mellan 12 och 16 tillår 800 000 år 1989.

Filippinernal har FNs barnfond, UNICEF, räknat med 20 000 gatubarn åratt
1987 inblandade i den synliga prostitutionen. denna siffraI inte de barnärvar
inräknade finns i prostitutionen barer,på hotell och bordeller. SriI Lankasom

enligt officiellaär uppgifter 2 000 pojkar aktiva inom prostitutionen. Inofficiella
källor uppskattar minst 10 000 pojkar i åldern 8-14 arbetarår hel- elleratt
deltid turistorternapå under kontroll sexsyndikaten. finnsDet också pojkarav
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förkundernapojkar,upplärda äldresjälvständigt, ratatssom avavagerarsom
inte längrede äratt nog.unga

itvingats inellerkidnappats på sättsålts, lurats,barn annatDet är sex-som
konti-saknarövergivna ellerutnyttjasbarn ärdel dehandeln. En stor somav

landsbygden,köptsbarn harföräldrar.sina Mångakontakt mednuerlig upp
Barnennarkotikamissbruket utbrett.ochofattbarärfattigdomenområden däri

föräldrar har fåttbordellerna. Derasfångar påsedanlever summaensom
Medel-bordell.beloppet påarbetarbarnengodkännerde attmot att avpengar

påsvenska kronor. Barnen3 000Thailand gator,barn i ärpriset för ett norra
sexturister.pedofiler och andrabyten förlättfångadestränderochbarer är

nödtorft.livetsklaraförsälja sina kropparberoende attBarnen är attav
frånRosario Baluyothistorienödesådant barns ärexempel påEtt ett om

åldereller tolv årsdog vid elvadöd. HonRosarios ärFilippinerna Axelsson:
irostig skruvoch medtaggigtrasig vibrator,inturistdärför petat enatt enen

sedanprostituerad pålevthadevagina. Honi hennes gatanänden, somena
övergivit henne.fadernochdötthennes mor

med löftenstadenlockades tillfrån TaiwanAhnexempel LeeärEtt annat som
13där hon vid årsbordellställethamnade i påstudier. Honocharbete enom

fönsterinlåst ilevdekväll. Honkunder30-40betjäna ett utanålder fick rumper
könsjukdomsmittadesflickor. Honandramed några snarttillsammans av en

chefstaden. Hennesdelbordell itill sämre togvidaresåldesoch nyeavenen
Ahn 30fick Leevarje kundkund. För cents.10 dollar per

livAhns kanochRosario Baluyots Leemånga.skulle kunna görasExemplen
ovanligainteliknande ödenskräckexempel. Dessvärre ärutvaldaverka som

vanliga.deprostitutionen, äri tvärtombarnenbland
iflickormedfört brist påsexindustrin hartillbarnefterfrågan påDen stora

harThailandibarntidigare köpt t.ex.länder. Devissa agenter norrauppsom
Flick-Kina.och södratill LaosMayanmar,sigbörjat söka gränsenstället överi
Underillegaltförs gränsen.och överkidnappasinteallmänhetköps i utanorna

insmugglade flickor463polisenthailändskabefriade den1991månader årsex
Ronbordellerfrån thailändskaKinaochfrån Mayanmar12-18 åri åldern

1992.skull,nöjesOGrady: För
Iförekommer.barnprostitutionnämnda ländernai debarainteDet är som

bortauktionerasFlickorbarnprostitution.välorganiseradfinnsIndien storen
ochoch NepalBangladeshfrånocksåhämtasmarknader. Deboskap påsom

Även förekommervärldendelari andraandra länder.tillibland vidaresäljs av
Latinamerika.Afrika ochibarnprostitution,omfattande t.ex.

före-barnprostitution inte någotäranledningallfinnsDet notera att somatt
ungdomspro-barn- ochtillkännerländer. Mani avlägsnaendast attkommer

ochNederländernailänder,europeiskai olikaocksåförekommer t.ex.stitution
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Frankrike. I våra baltiska grannländer, där prostitutionen ökat lavinartat under
de åren, finns också mångasenaste i prostitutionen.unga

Pedofilerna och sexturisterna

Pedofilorganisationer förekommer helaöver världen. Den äldsta och kanske
kända är NAMBLA Northamericanmest Man and Boy Love Association i

USA. I Danmark finns Pedofilgruppen och i Sverige organisationen Vi Fria.
Dessa organisationer hävdar barnens tillrätt sexuell med ochsamvaro vuxna
jämnåriga vänner. Antalet pedofiler kan enligt Rädda Barnen beräknas till
50 000 i USA och 500 000 i hela världen.

Pedofilerna tillhör ofta samhällets respekterade medlemmar och kanmer vara
hela omgivningen litar och tycker typiskEnpersoner pedofilsom ärom. en

medelålders, välutbildad Det möjligtär han läkare, lärare,är socialar-attman.
betare eller Vanligtvispräst. hanär iengagerad någon samhällsaktivitet,sorts
där barn samlas, scoutrörelse, KFUM eller pojkkör.t.ex. Detsom ären ovan-
ligt pedofiler har sexuella relationeratt med sina barn, hans intresseegna men
för andra barn är och hanavsevärt kan tillbringa månader och år med att
försöka förföra speciellt barn. Det vanligaett försökasättet signärmaatt ett
barn är utnyttja dess naturliga nyfikenhetatt på ställa frågor ochattsex genom
sedan för börja visa fotografiersteg ochsteg pornografiska Videofilmer med
barn i sexuella situationer. Det inte ovanligtär pedofiler har haft sexuellaatt
relationer med dussintals, kanske hundratals barn innan de blir upptäckta. De
flesta aktiva pedofiler verkar föredra sexuella relationer med pojkaratt framför
flickor, Ävenderas förkärlek kan inte jämställas med homosexualitet.men om
den typiske pedofilen förekommerär det också kvinnor har pedofilaman, som
böjelser. Ron O°Gradyz För nöjes skull, 1992.

Pedofilerna sexturister till Sydostasien för den goda tillgången påreser som
barn där. Det är emellertid inte bara pedofiler utnyttjar barn sexuellt. Detsom
finns också andra barnsexturister. Det kansorters levervara personer som
normala liv hemma och normalt inte skulle ha samlag med 12-som t.ex. en
åring i hemlandet. Men bordellerpå i Bangkok och andra avlägsna platser, på
långt avstånd från den sociala kontroll och de moraliska gällernormer som
hemma, kan de utnyttja barn tillfällig sexuell nyfikenhet. En relativtav ny
kategori de barnsexturisterär felaktigt risken smittas hivtror, att ärattsom av
mindre den prostituerar sig mycketär I stället för avhållaom som attung.
kunderna från köpa kan aids-risken således iblandatt medföra fler barnsex att
dras in i prostitution.

Det finns också del håller sexhandeln med barn vid liv.myter Hosen som en
del åldrande män tycks det finnas på med barn kantro att etten sex ge en
känsla åtminstone för stunden,att, ungdomlig. En spridd lär ocksåav mytvara

med oskuld botar impotensatt och könssjukdomar.vara Många barn fårsex en
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ärsexhandeln. Enide introduceratskönssjukdomar så mytdärför snart annan
haft samlagliv harlängrelevamöjlighetenkinesiska påden att ett mantron om

oskuld.med en

avbrutenEn ros

organisationerantalochäruppmärksammats påBarnprostitutionen har ettsenare
viktigastede ärmed barn. Enoch handelnsexturismenförverkar avatt stoppa

symbolTourism, ärProstitution AsianChildEndECPAT rosen-envars
dömtkränkta barnet, ärsymboliserar detstjälk,med avbrutenknopp somsom

frivilligakyrkliga ochsedanför ärbildadesECPATdö.vissna och ett avatt par
ifinnsStödgrupperUNICEF.andrablandhar stödECPATorganisationer. av

Mission ochSvenska KyrkansSverigedemblandantal länder,stort genomett
medsamarbeteaktivtocksåharRäddaSvenska BarnenLutherhjälpen. ett

Mål-barnprostitution.sexturism ochkampanjeri dessoch deltarECPAT mot
vadallmänhetenblandopinionväckaECPATför ärsättningen manatt om

nödvändiga politiskai Asien, såpedoñlaktiviteterturistrelaterade attkallar
Asien.iutnyttjandet barnminskavidtas föråtgärdersocialaoch att av

barnprostitutionaspekter påJuridiska13.2

folk-och ilagstiftningbåde ivärlden,helauppfattningen överallmännaDen
intedetmed barn,sexuellt ävenskall ha umgängeintemoral, är omatt vuxna

gällersamtycke. Detsittintelitet barnkanJuridisktmed tvång.sker sett ett ge
sexindustrin.offer fördem äralla barn, även som

nutidarubrikenbarnsexturism underproblemetbehandlasfolkrättenInom
deteftersomsammanhangetviktigt iSlaveribegreppetslaveri. ärformer av

ingripa iskall kunnasamfundetinternationellaför detstarka skälbehövs enatt
grundläggandevissaemellertidfinnsangelägenheter. Detinresuverän stats

cogens. Enjuss.k.folkrättsligabindandefrånförbud härstammar normersom
Ombindandedeslaveriförbudet tillhörråderenighetbred manatt normerna.om

förbjudetautomatisktdetslaveri,form ärbarnsexhandelvisa ärkan att aven
ingripa.skyldighetoch harsamfundet kaninternationella attdetoch

finnsochbåde barngällerslaveri,konventionerFNsFörutom vuxna,somom
viktigaste kanrättigheter. Detbarnetsenbart berördokumentinternationella som

generalförsam-rättigheterbarnetskonvention antogsFNssägas avsomomvara
skall barnetbarnkonventioneniartiklarna 34-36Enligt1989.lingen varaår

utnyttjande.sexuelltformerolikaskyddat mot av
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Artikel 34 lyder.

Konventionsstaterna åtar sig skydda barnet alla former sexuelltatt mot av
utnyttjande och sexuella dettaövergrepp. För ändamål skall konventions-

särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilateralastaterna
åtgärder för förhindraatt
a barn förmås eller tvingas delta i olaglig sexuell handling;att ett att en
b barn utnyttjas för prostitution eller olaglig sexuell verksamhet;att annan
c barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografisktatt
material.

Enligt artiklarna 35 36och skall konventionsstaterna vidta alla lämpliga natio-
bilateralanella, och multilaterala åtgärder för förhindra bortförande ochatt

försäljning eller handel med barn för varje ändamål och i varje form samtav
skydda barnet alla former utnyttjande kan skada barnet i någotmot av som
avseende.

barntoppmöte,På World Summit for Children, i New York i septemberett
1990 lades Världsdeklarationen överlevnad, skydd och utveckling för barnom
World Declaration the Survival, Protection and Development of Childrenon
fram tillsammans med handlingsprogram. Deklarationen betraktaärett att som

komplement till barnkonventionen. Handlingsprogrammet innehåller klaraett
mål skall ha uppnåtts före 2000.år För barn blir sexuellt utnyttjadesom som
har inga distinkta mål dessa barn skall skyddas.änuppsatts attmer

Sverige och barnkonventionen

Bestämmelserna sexualbrott i 6 kap. brottsbalken innehåller flera stadgandenom
oberoende offrets ålder, föreskriver straff för den tvångsom, av som genom

eller andra liknande, otillbörliga förfaranden förmår någon till samlag eller
sexuellt Det gäller bestämmelsernaumgänge. våldtäkt, sexuellt tvångannat om

och sexuellt utnyttjande. Därutöver finns i kapitel särskilda bestämmelsersamma
till skydd för barn och ungdomar. Förbudet sexuellt med barnumgängemot
under 15 år ovillkorligt. vårdnadssituationerär I och liknande gäller 18 år som
åldersgräns för sexuellt Genom bestämmelsenumgänge. sexuellt ofredandeom
straffbeläggs vidare sexuellt beröra barn under eller förmå15 år barnetatt att
företa eller medverka i handlingnågon sexuell innebörd. När det gällerav
prostitution bestämmelserna förförelseär ungdom och koppleri framförom av
allt intresse. Svensk lagstiftning kan alltså väl uppfylla kraven i barn-sägasav
konventionens artikel 34 a och b.

Skyddet för barn utnyttjas i pornografiska föreställningar i barnkon-mot att
ventionens artikel 34 c förbudet i ordningslagenmotsvaras motav pornogra-
fiska föreställningar. det gällerNär utnyttjande i pornografiskt material innebär
brottsbalkens bestämmelse sexuellt ofredande den förmår barnatt ettom som
under till15 år sexuell posering eller utnyttjar barnet modell för framställ-som
ning pornografisk bild kan straffas. Detsamma gäller den tvång,av som genom



Utnyttjande barn i prostitution206 av

18barn mellan 15 och årpåverkan förmårotillbörligförledande eller ettannan
framställda i sprid-skallbildernakrävs intemedverkan. Dettill sådan att vara

iskildrar barn§ den16 10 kanbrottsbalken kap.Enligtningssyfte. soma
bildeller sprider sådanskall spridasbildenmed uppsåtpornografisk bild att av

för vadbestämd åldersgränsbarnpornograñbrott. Någondömas förbarn som
förarbetena prop.paragrafen. Enligtinte imed barnskall förstås anges

intekönsmognadsprocess ännubarn en781989902107 är ett person varss.
människamed barn varjeartikel 1BarnkonventionensEnligtavslutadär avses

förgällerenligt den lagmyndigt tidigareblir18 inte barnetunder år, somom
tillnärvarande,inte föråtminstonelagstiftning kan alltså,Svenskbarnet. anses

artikel 34 c.barnkonventionensöverensstämmelse medfullo istå
stad-direktainte någraoch 36artikel 35Barnkonventionens motsvaras av

innebärahar inteArtiklarnaolika regler berörs.antalganden ansettsettmen
79.107198990:ratifikationssynpunkt prop.för Sverigeproblemnågra s.ur

på sexturistertillämplighetSvensk lags

Svensk lagsvensk lag.tillämplighetenbehandlarkapitelandraBrottsbalkens av
Enligt 2 § förstaSverige.begåtts igärningartill gällabegränsadinteär att som

iSverige eller,hemvist imedeller utlänningmedborgaresvenskstycket kan
svenskochefter svensk lagdömasi riket,utlänning finns härfall,vissa avsom

skall gälla krävsregeldennautomlands. Förbegåttsför brottdomstol attsom
straffbar bådeskallgärningenstraffbarhet, dvs.dubbelenligt andra stycket vara

stycket, inteenligt tredjepåföljd får,gärningsorten. Svårarei Sverige och
enligt lagen på gär-for brottetstraff stadgatärådömas det strängasteän som

begårmedborgaresvensksåledes dömadomstol kanSvenskningsorten. somen
hand-Filippinerna,Sri Lanka ellerThailand,ibarnsexualbrott t.ex. ommot

där.straffbelagdlingen ävenär
ilagstiftningenprostitutionutnyttjas i ärutsträckningiländer där barnI stor

gällerThailandhandlingar. Isådanadet gällerverket mycket närsjälva sträng
med13 år,intemed flicka är översexuelltden har umgängeatt somensom

eller påtill 20fängelse i sju årtilldömassamtycke, kanhenneseller utan
skadad,blivitflickan svårtellerOm gärningsmannen använtlivstid. omvapen
osedligdödsstraff. begårDenellerlivstids fängelsepåfäljden blikan som en

barnets15inte år,barn ärhandlingoanständigeller oavsettmot ett sam-som
hotgärningsmannen använttill tio Harfängelse år.tilldömastycke, kan upp

straffetunderläge,beroendeställning eller ärutnyttjat barnetsellereller våld,
till 15fängelse år.upp

sedan årsexualbrott barnstraff förstadgathaft lagarThailand har motsom
thailändskadedockpågår översyntillämpats. Dethar sällan1928, de avenmen

Denförändringar vänta.och ärbarnsexualbrottvad gäller attlagarna mot
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thailändska regeringen har nyligen beslutat lägga fram lagförslagatt ett om
hårdare straff för kopplare levererar barn till prostitution.som

En svårighet i den thailändska rättsskipningen, det gällernär lagföra någonatt
för sexualbrott barn, begånget utländsk medborgare, borgensförfaran-mot ärav
det. De första sju dagarna efter gripande kan den lokala polischefen beslutaett

frigivning borgen, brottet inte betraktaärmot Därefterom attom grovt.som
förs beslutarätten borgen till domstol.över Om brottetatt betraktasom som

det bara domstolär kan fatta beslut. Borgensbeloppetgrovt 10 000 bath,ärsom
dvs 3 000 kr, för varje år den misstänkte riskerar få tillbringa i fängel-attsom

Den misstänktes brukar beslagtas vid borgen så han inte skall kunnase. attpass
lämna landet. förekommerDet emellertid misstänkta släppts borgenatt motsom

sig landet med falska ellertar påut sätt.annatur pass
Även på Filippinerna och Sri Lanka det straffbartär utnyttja barn iatt pro-

stitution. Ett vittnesmål från barn emellertid inteär tillräckligtett bevis isom
rättegång. Det krävs antingen förövaren har avslöjats barpå gärning, elleratten
det finns vittne, för åtalatt skall bifallas domstol.ett vuxet att av

Det såledesär straffbart utnyttja barn i prostitution både i Sverigeatt och i de
länder där sexhandel med barn vanligt förekommande.är Vi har kunskap om

antal från Sverigemän och andraatt europiskaett stort länder, från USA och
Japan åker sexturister till dessa länder och de utnyttjar barnen där. Mansom att
kan då fråga sig varför det sällanså blir aktuellt döma någon i Sverige föratt
sexualbrott barn utomlands. Det kan naturligtvis beromot på ovilja i gärnings-
landet ingripa och utreda brotten. Men föratt det falläven svenskatt en man

på bar gärning vid utövandet sexuellttas medumgänge barn, har detettav
visat sig svårt få till stånd åtal och dom i Sverige.att Utredningen måstevara
företas polisen i gärningslandet sådan den kanav att accepterasmen vara av en
svensk domstol. Barnets ålder kan fastställasvår i länder inte harattvara som

utvecklat folkbokföringssystem. Det kan förekommaett barnet sigatt sagt vara
detän verkligen förär attraktivare könsmarknaden.påatt Näryngre vara

målsägande och vittnen finns utomlands måste oftast eller flera bevisupptag-en
ningar, där svensk åklagare, polis, den åtalade och hans försvarare är närvaran-
de, ske i gärningslandet för kunna användas vid den svenskaatt rättegången.
Även detta kan medföra svårigheter, dels på grund kostnaderna och delsav
därför det kan ogörligt få på vittnena ochatt dem inställaatt tagvara att att
sig i domstolen.

Uppgifterna förhållanden i Thailand, Sripå Lanka och Filippinerna harom
hämtats från Rädda Barnens Sexhandel med barn i Thailand och Sripårapport
Lanka, april 1993.
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könshandel1 Begreppet14.

utbjuda, det inteprostituere,latinets ärfrånprostituera härstammarEftersom
kvinnorliktydigt meduppfattatsprostitution ofta harmärkligtså somatt som

förutsättning förEmellertid detbetalning. ärsexuella tjänsterbjuder motut en
Kundenbetalningen.villig erläggafinns kundprostitution det är attatt somen
Sexuellskall kunnaprostitutionför utövas.förutsättninghanalltså ävenär atten

Ordetköpandeförendast denprostitution vanligtvisinnebörd har parten.
adekvat ord. Köns-därförprostitutionmed ärkönshandel ettsynonymt mer--

vad detklartsamtidigt dethandlande, görbådahandel inbegriper parternas som
tillfredsställapåhandel gårnämligenfrågaegentligen är ut attsomenom,

sexualdrift.köparens
6 kap.ändringenvid dentillkomst ellerbrottsbalkensvidVarken avsenare

prostitutionbegreppet närmare.diskuterades
följandeprostitutiondefiniera påprostitutionsutredning valde1977 års att

sätt:
sexuellarespektive säljköperföreligger minst tvåProstitution när parter er

förutsättningekonomisk ersättning, utgörvanligentjänster mot ensom
33.SOU 1981:71tjänstensexuellaför den s.

vilken denhandling, idet frågadefinitionEnligt denna är partenenaenom
till säljarenerläggssäljare. Betalningenden andreköpare ochdeltar somsom

erläggerköparenbeteende därtjänster. Ettfår sexuellai utbyteköparen, somav
med varandra,sexuellthar umgängeeller flerabetalning till två personer, som

till-är ägnati handlingen något sättdeltarprostitution köparen attär somom
harbetalar dedäremot köparendrift. Omsexuellafredsställa hans personer som
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samlag med varandra han har något sexuellt intresse i deras hand-utan att eget
lande, fallet vid produktion pornografiskär film, torde detta intet.ex.som av
kunna definieras prostitution.som

lagtextI används inte ordet prostitution. I stället har prostitution beskrivits
tillfälliga sexuella förbindelser ersättning koppleri, 6 kap. 8 § brotts-motsom

balken eller tillfälligt sexuellt ersättning förförelseumgänge ungdom,mot av
6 kap. 10 § brottsbalken.

Med sexuellt inte bara samlagumgänge andraäven sexuella hand-utanavses
lingar heterosexuellsåväl homosexuell vilka typisktnatur, settav attsom avser
tillfredsställa eller uppväcka båda eller enderas sexuella drift. Det krävsparters
inte könsdelar berör varandra. Det i regel tillräckligtatt är medpersonernas en
kroppslig beröring någon varaktighet mellan den könsorganav ena personens
och den andres kropp. Begreppet omfattar endast detta slagumgänge medav

Tidelag och andra sexualhandlingar med djur omfattas inte.annan person.
Kommentar till Brottsbalken 6 uppl. 282 fs.

I stället för begreppet tillfälliga sexuella förbindelser ersättning användesmot
i koppleriparagrafen, före den lagändring gjordes år 1984, uttrycketsom annans
otuktiga levnadssätt. Detta uttryck hade vidsträckt innebörd vadänen mer som

i begreppet prostitution, nämligen vanemässiga utomäktenskapliga förbin-ryms
delser tillfällig I motiven till ändringen diskuterades bordenatur.av om man
inskrida med straff för det falläven underlättadenågon för andra haatt att
tillfälliga sexuella förbindelser, det fråga prostitution. Bestäm-utan att var om
melserna ansågs därvidlag bygga föråldratpå och det slogs fast,synsättett att
tillfälliga sexuella förbindelser inte hade karaktär prostitution inte skullesom av
beröras lagstiftningen prop. 198384:105 43. Sådana förfaranden därav s.

förnågon bereda sig särskild vinning främjade tillfällig könsförbindelseatt
mellan andra blev emellertid straffbara koppleri, så det frågasnartsom var om
sexuella förbindelser ersättning a. m.58mot prop. s.

Vad med sexuella förbindelser framgår inte förarbetena. Attsom avses av
det skall sig förbindelseröra för straffbarhetän framgår lagtex-om mer en av

inte vilken förbindelse, den skallutöver sexuellten, typ attmen av vara av
Man kan frånutgå sexuella förbindelser innefattar vadnatur. gåratt som

under begreppet sexuellt Fråga dockumgänge. andraär sexuella aktiviteterom
Äromfattas begreppet. det förbindelsesexuell ersättningt.ex. motav en om en

kvinna, hon får betalning, naken för vidmot att poserar en man som onanerar
anblicken vidröra henneutan att

Om betalar okänd kvinna kontant fört.ex. atten man en en summa pengar
ha samlag med henne vid enstaka tillfälle, vållar det inga svårigheterett att

bedöma detta prostitution. Men kvinna isom om en en grupp av personer, som
regelbundet och missbrukarumgås narkotika, erbjuder sin kropp i ersättning

dos narkotika, detta kanske inte lika självklart.är Om erbjudermot en en man
kvinnortvå eller kvinna och ersättning för de skall ha samlagatten en man
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titta lärsexuell tillfredsställelse på,själv fårvarandra medan hanmed attav
dem,Om han däremot erbjuderprostitution.detta inrymmas i begreppet aven

självoch hansamlag med varandrabetalning för de skall hadem eller alla, att
filmen, situationensäljafilma samlaget för ärsig åtägnar attatt ensenare

59-fal-för koppleri Pirköparenfilmaren dömtsfall harliknandeI ettarman.
inträdesavgiftbesökande betalatdock de5.8.2. hade någralet, avsnitt Där av

tillfäl-främjat andra hadefilmareni samlaget. ansågsför få delta Det attattatt
ersättning.förbindelserliga sexuella mot

gärningenkriminaliseras måsteprostitution börfalldetFör attanserman
finns därförinte straffbara. Dethandlingarfrån andra ärkunna avgränsas som

Härvid givetprostitution.definition begreppet ärskäl överväga attatt aven ny
definition och de uttryckprostitutionsutredningenslikhet den förraden, i med

homosexuellheterosexuell ochbådebör omfattai brottsbalken,användssom
framgåsäljare. börköpare och Detkvinnor ochprostitution och både män som

inte nödvändigtvis behöverolika slagtjänstersexuellafråga äratt somavom
ersättningframgåskall vidaresexuellt Detlagen kallarvad umgänge. attutgöra

förutsättning förmedel,kontantakan äri form, ännågon annat ensom vara
1977 utred-nödvändigt årsinte sådocksexuella tjänsten. Detden är att, som

deltar itill fall där denbegreppetinnebördenning gjorde, begränsa somav
innefatta fall därkunna någonProstitution börhandlingen betalar. även arman

betalar.

upplysning och andraInformation,14.2

åtgärderförebyggande
gjort visar,Sverige utredningenprostitutionen ikartläggning attDen somav

tjänster. Omsäljer sexuellakvinnor varjeuppskattningsvis 2 500 år somman,
kunder50 olikavarje kvinna harfrånprostitutionsutredning, utgår1977 års att

kan intevarje år. Detsådana tjänster000 köper125innebär detta mänatt
vilket skulleprostituerade,flera olikatjänsterköperuteslutas att avsamme man

Å kan det tänkasandra sidanblir mindre.antalet köparedet totalainnebära att
vilket skulleolika kunder görafler 50 år,prostituerad har långtvarje änatt per

antalHärtill kommerantagits.vadantalet köpare än ettär störreatt som ovan
gatuprostitutioneniAntalet kvinnorsexuella tjänsterköper män.män avsom

osynliga inomhuspro-återfinns i denövriga650. Detillhar beräknats merca
ieskortservice ochlägenhetsprostitution, imassageinstitut, istitutionen, på

call-girl-verksamhet.
börjanoch1980-taletnedgång underefteri Sverige harKönshandeln aven

gatuprostitutionen harikvinnor5.9. Antaletavsnittökat1990-talet åternu
ökat,hainomhusprostitutionenikvinnornastället kanminskat i antasmen
kvin-verksamhet. Mångaliknandemassageinstitut ochframför gäller dettaallt
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sig mellan de olikarör prostitutionsformerna. De något äldre lämnar kanskenor
för kunder hemma eller i förhyrd lägenhet. Kvinnorgatan att ta påemot en

massageinstitut kan uppsöka för få kontakt med kunder och kangatan att nya
också ibland arbeta i eskortserviceföretag.

Av kartläggningen framgår medelåldern kvinnornapå i gatuprostitutionenatt
blivit högre under år. I första hand får detta resultatettsenare ses som av
socialtjänstens prostitutionsgruppers och polisens och resolutagemensamma
ingripanden för hindra kvinnor etablera sig prostituerade. Påatt attunga som
sexklubbarna arbetar däremot framför allt flickor och det också deärunga

flickorna efterfrågas vid framställning pornografisk film.unga som av
Trots prostitutionsgrupperna varit framgångsrika också det gälltatt när att

motivera kvinnorna i gatuprostitutionen lämna könshandeln visar kartlägg-att
ningen nyrekrytering hela tiden skett. Omsättningen har ibland omfattatatt en

tredjedel säljarnaän år.mer en av per
Antalet prostituerade kvinnor i Sverige lågt jämförär med andraom man

länder. Andelen svenska köpermän sexuella tjänster också liten vidärsom en
internationell jämförelse. Att prostitutionen har begränsad omfattning i vårten
land kan säkert tillskrivas olikamånga omständigheter: Specifika insatser riktade
direkt prostitutionen, väl utbyggt trygghetssystem, god skolutbildningmot ett
för alla och strävanden ökad jämställdhet mellan kvinnor ochmotgemensamma
man.

Säljarna i könshandeln lider i utsträckning ohälsa och drabbas ocksåstor av
ofta skador misshandel och andra De fårövergrepp. undan-nästanav genom
tagslöst psykiska besvär. Många dem missbrukar alkohol och narkotika.av
Missbruket ibland orsak tillär de prostituerar sig, ibland något deatt tarsom
till för med sinstå hantering. Kvinnor prostituerar sig har oftaatt haftut som

barndomsvår och De har blivituppväxt. för de har varitövergrepp,utsattaen
övergivna och utlämnade. Forskning och erfarenhet visar de skador deatt som
härigenom vållats förstärks och fördjupas i prostitutionen. Kvinnornas anhöriga
och framför allt deras barn drabbas också olikapå direkt och indirektsätt deav
skador kvinnorna ådrar sig i könshandeln.

Köparna i könshandeln är många gånger säljarna.större änstoren grupp,
Orsakerna till de köper sexuella tjänster varierar. En del köparna före-att av
faller ha allvarliga problem det gällernär och förhållningssättetpåatt synen
till sexualitet. Några har svårt etablera normal relation till kvinna.att en en
Det antagligt deras problem befästsär och förvärras i könshandeln. Troli-att

skulle många behövamännen någon behandling. Också köparnastypgen av av
anhöriga för riskutsätts skadas deras handlingssätt; inte minst riske-att genom

de smittas sjukdomar överförs könsumgänge.attrar av som genom
Könshandeln skadar också samhället i Att kan köpa tillträde tillmänstort.

kvinnors kön för tillfredsställa sina sexuella behov strideratt motegna upp-
fattningen alla människors lika värde och strävandena jämställdhetmotom
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kansexualitet betraktas någotoch Attkvinnormellan män. somen vara,som
demokratisktiförenligt medinte heller synsättetsäljas,köpas och är ett sam-

prostitutio-sjukdomar och skadorkostnaderna för deHärtill kommerhälle. som
följer i könshandelns spår.kriminalitetoch denorsakar somnen

inte hör hemmakönshandel företeelsekan konstaterasSammantaget att som
allamotarbetasden på sätt.samhälle och måstemodernt vårti attett som

allmännakönshandel. Detmycket utbreddländer finnseuropeiskavissaI en
inrikta sinabörländerkönshandeln i dessatill ärförhållningssättet att man

skadeverkningar ochprostitutionensförsöka begränsaansträngningar på att
frivillig.betraktaskönshandelndeldenacceptera somsomav

könshandeln.gäller omfattningenviktig detinställningSamhällets är när av
Sverige medförde1970-talet isexualiteten påLiberaliseringen på attsynenav

tillåtandekönshandelsarenorna. Jusigtidigare rörde påfler män än sam-mer
finns därförköpa sexuella tjänster. Detbereddaflerhället desto ärmänär att

i dag,inte köperdekönshandeln. Fleranormalisera mänrisk i att somaven
könsmarknadensfinns kvar iinställning,avvisandeharsamhälletnär meren

sälla sig tilltroligende påkommerOm klimatet lättasutkanter. att nyttupp
köparna.

regleradei ochförekommaskulle få öppnakönshandel ostört,Tanken att
inte barainställningen,allmännai land. Denfå anhängare vårtharformer,

arbetedirekt erfarenhetharpoliser och andra,bland socialarbetare, avsom
bekämpas.könshandeln måstei ställetprostitution, är attmot

effektivt arbetetid.lång Ettbeteendemönsterattityder ochFörändring tarav
flera plan.kräver åtgärder påkönshandelmotverkaför att

Uppmärksamhetensäljköpare ochminstkönshandel tvåVid parter,agerar
forskning,säljarna. Genomutsträckning koncentrerats påihar hittills stor

vilka kvinnornaerhållitshar kunskapoch andraerfarenhet på sättpraktisk om
sig och följdernaprostitueraförmått demvadkönsmarknaden är,på att avsom

verksamhet.deras
Olikaosynliga.förblivit märkligtharmångdubbelt flera,Köparna, ärsom

bild. Könsköparenklarare ärhar givit någotunder årprojekt enoss ensenare
sammanboende. Något påofta gift ellervanligavseendeni de flesta svarman,

sigfråga beskriverdirektsigdet kan komma män,frågan hur att somsom
spärming ochnyfikenhet,skältill kvinnor,i förhållandevälfungerande av som

medvetnabordeflesta demdei verksamhet,kravlöshet deltar varaavsomen
skulleförklaringinte givit. Enprojektenskadlig, hardestruktiv ochärom

informationtillräcklig upplysning ochinte fåttkunna männen omattvara
sinfaktiskt använderdeinte förståttskadeverkningar, dekönshandelns attatt

klander-beteendesådant ärmänniskor ochandrasexualdrift till skada att ettatt
ochvill motverkaOmsjälva.för demsikt skadligt ocksåoch påvärt man
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förhindra könshandel finns det alltså goda skäl rikta uppmärksamhetenatt mot
köparna och diskutera olika påverkasätt deras beteende.att att

För kvinnormånga in i prostitutionutgör det sista i långsteget en process.
De har under barndom och varit föruppväxt våld, likgiltig-övergrepp,utsatta
het och utlämnande. självkänslaDeras ofta mycket låg och iär prostitutionen
bekräftas deras uppfattning de ingenting värda. den forskningär Trotsatt som
finns kvinnorna i könshandeln vi inte vad kvinna medgörvet attom som en
svår barndom blir prostituerad medan med lika svåra uppväxtför-en annan
hållanden inte detta Könsrollernas betydelse härvidlag, liksom kvin-tar steg.

och intima relationermäns och deras relationer till familjen behövernors
studeras mera.

Kunskap de prostituerade kvinnornas, liksom bakgrund ochmännens,om
motiv betydelsefull framförär allt det gäller frågan hur socialanär insatser och
behandlingsinsatser skall utformas och hur siktpå skall kunna förebyggaman
prostitution. Sådan kunskap också nödvändig förär information och upplys-att
ning skall kunna spridas effektivastepå sätt.

Trots många medvetna jämställdhetssträvandenårs präglas vårt kulturmönster
fortfarande i utsträckning traditionell rollfördelning mellan kvinnorstor av en
och män.

Könsrollsmönstret fastläggs redan i mycket år. Könsrollerna har storunga
betydelse för kvinnors och mäns på sexualitet och förutsättningar för attsyn
bli i könshandel. det gällerNär begränsa könshandeln finns det därförparter att
anledning redan tidigt söka förhindra pojkar får mansroll där könsköpatt att en
ingår möjlighet och flickor får underordnad kvinnoroll, där deattsom en en
blir betraktade sexualobjekt. barnFör skall till jämställda ochväxaattsom upp
ansvarskännande kvinnor och krävsmän de har jämställda förebilderatt men
också de kärmer sig önskade och välkomna och får känslomässigtatt en varm
och Föräldrarnas inställninguppväxt. och handlande i dessa avseendentrygg är

den betydelse. En flickastörsta måste känna och hon värdefull.ärveta attav
Ungdomar måste ochtränas bl.a. till tala framträda,och föruppmuntras, att att
få självförtroende. Arbetet skemåste på nivåer samtidigt;många igott sam-
hället med värdera kvinnor och lika, dagis och imän på skolan föratt att
flickor och pojkar skall lika synliga och utveckla alla delar sinvara av
begåvning.

det jämställdaI samhälle vi efter, där kvinnorsträvar och delarmän ansvaret
för hem och familj och deltar i samhällslivet i övrigt likapå villkor, borde det

Ökadeinte finnas plats för könshandel. ansträngningar för jämställd-uppnåatt
het mellan kvinnor och därför viktigtmän är medel det gäller före-närett att
bygga prostitution. olikaPå mötesplatser för nyblivna föräldrar, mödra-t.ex.
vårds- och barnavårdscentraler, borde dessa frågor ingå i den föräldrautbildning

erbjuds.som
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viktigtoch samlevnad. Detmeddelar undervisningSkolan är attom sex
detverkligen får insiktelevernaläroplanen följs på sådant sätt attett att om

sexualitet ochsamlevnad. Atti alla formerkrävs jämställdhet och ansvar av
viktigt förmedla till ungdomarna;inte minstkänsloliv hänger är att attsamman

inte handelsvara ochkärlek och omtanke ochsexualitet uttryck förär attett en
undervisningen skallbekostnad.får Förden aldrig på någonutövas attannans

Biträdeinformeras och utbildas.kanske självresultat behöver lärarenönskatge
säkert värde.gynekolog skulleoch möjligtSkolsköterska vara avav enomav

undervisningen, psykolog,delta ialltid kundeLikaså någon t.ex. enmanom
frågor och problem.för särskilt pojkarsatt ta upp

gällerviktig uppgift detskolpsykologerna fyllerSkolsköterskorna och nären
problem. Oftahjälpa medtidigt stadium fånga och ungdomarpåatt ett upp

i första handskolsköterskan ungdomarsig det just tillvisar det äratt som
för besöket kanFörevändningentala med.vänder de behöver någonsig när att

diskussion visar det sig problemetVidfysisk åkomma. närmare att varvara en
för dekunskap förmedlaskanske ocksåhelt behöverHär attart. merannanav

åtgärder vidtasskall upptäckas ochskolkande flickornas problemochtysta
skolsjukvården kan mycketför Att påinnan det är ettsatsasent. vararesurser

framtid ochproblem till bättremedeffektivt hjälpa ungdomarsätt attatt en
missbruksvård,skulle få förkanskeutgifter samhälletslippa de annarssom

för dessa ungdomar.kriminalvårdsjukvård eller

Sociala insatser

förekommit i Stockholm,historisktProstitution i utsträckning harstörre sett
visar köns-Utredningens kartläggningNorrköping.Göteborg, Malmö och att

omfattning.då i begränsadflera mindrehandel förekommer också på orter men
särskilda insatserbörjan 1980-taletstäderna sedanfyra förstnämnda harI de av

motverka könshandeln. Deochsociala förvaltningarna förgjorts de störaattav
i s.k. prostitutions-har organiseratsför detta arbetesocialarbetare avdelatssom

grupper.
olika områden. Utöveri dag mångainsatser könshandeln påSociala görsmot

gatuprostituera-inriktat dearbete i huvudsak påprostitutionsgrupperna, ärvars
könshandeln inom socialtjäns-anknytning tillproblem medarbetar medde, man

kriminal-i inomoch sjukvården, skolan,olika delar hälso-i övrigt, inomten av
kvinnoorganisationer.frivilligorganisationer och iii behandlingshem,vården,

behandlande.stödjande ochförebyggande,Arbetet bådeär
de harKlart dockinsatser ärResultatet dessa svårt mäta.är att storattav

och samlevnad.i allmänhet, könsrollersexualitet påbetydelse för synen
förhindragälltresultat, främst dethar goda närProstitutionsgrupperna nått att

stödjande och be-i detgatuprostitutionen ocksåtillrekrytering menav unga
gälltbetydelse detockså haftGrupperna har närhandlande arbetet. attstor
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samla kunskap könshandeln, initiera forskning och sprida information tillom
andra i samhället. Sociala insatser behövs självfallet också i fortsätt-grupper
ningen i arbetet för motverka könshandeln och för hjälp och stöd åtatt att ge
kvinnorna och i prostitutionen.männen

Prostitutionsgruppen i Malmö har haft fortlöpande samarbete medett en av
polisens spaningsgrupper. övrigaDe har haft möjligheter till sådantgrupperna
samarbete endast i begränsad omfattning eller vid vissa tillfällen. Både social-
arbetare och polis i Malmö har värde samarbetet,på enligt demsatt stort som
inneburit fördelar.många organiseratEtt samarbete mellan socialarbetare och
polis, med ledningsgrupp, medför tvivel vinster iutan storaen gemensam
arbetet könshandeln.mot

harPersoner arbetat med missbrukande kvinnor har påtalat svårigheter-som
fåmed den hjälp behövs dröjsmål. När motiveradäratt utanna som en person

sluta med narkotika behöver hjälpen komma Om måste beställaatt genast. man
tid och behandling,på tillfället förbi.vänta går En det varitarman grupp som

hjälpasvårt till erforderlig kvinnornavård medär psykiska problem,att som
i ökad utsträckning uppehåller sig det fortsattapå I arbetet könshan-gatan. mot
del bör det finnas i förväg bestämda samarbetsformer mellan ochgrupperna
sjuk- och hälsovårdens enheter, psykologer och narkomanvård så deatt pro-
stituerade kan få adekvat vård inom rimlig tid.

Ett problem kvinnor kommer frånär kriminalvård ofta inteannat att utsom
har någonstans och någon tala med. intevägen De går sällan direktatt ta att

Önskemåli missbruk, prostitution och brott. har framställtsut nytt ny nya om
slags sluss, halvvägshus för dessa kvinnor, där den sociala plane-ett ett

ringen kunde fullföljas, och där det skulle finnas tillgång till läkare, terapeuter
m.m.

nuvarandeDe sociala insatserna har inte inriktats hjälpapå i köns-männenatt
handeln. För dem krävs Ökadenå och andra former för arbetet änatt resurser
de använder. Att påverka inställning till könshandelmännenssom man nu

förmedla kunskaper könsmarknadens verkliga karaktär ärattgenom om an-
geläget. Män köper sexuella tjänster narkotikaberoende kvinnor skullesom av
säkert i utsträckning avhålla sig från köp de insåg, därigenomdestor attom
skadade kvinnorna och sig själva och de underhåller narkotikahandeln,att
eftersom prostitutionspengarna ofta direkt igår narkotikalangarnas fickor.
Narkotika och andra droger bidrar till hålla kvinnor kvar i könshandelnatt
eftersom de där kan skaffa till missbruket. kan inteDet uteslutas attpengarna
sociala projekt i former, riktade till skulle få effekt.män,nya

finns säkertDet liksom det finns kvinnor, villmän, och behöver hjälpsom
för sig könshandeln. kan behövaDe psykologisk hjälp också föratt ta attur
bearbeta de psykiska följderna sitt deltagande i könshandeln. Sådan hjälpav
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kan i dag inte få kvinnorna.på Ett skäl kun-männen sätt är attsamma som
hjälpenskaper saknas hur skall utformas. adekvata vårdformer skallFör attom

kunna utarbetas forskningkrävs i könshandeln.männenmer om
i allmänhet inte harEn kunnat med nuvarande metodernåsannan grupp som

de utländska kvinnorna i prostitutionen. Språksvårigheter,är kultur-en annan
ibland hallickberoendeoch har hindrat prostitutionsgrupperna fåt.ex. attsyn

kontakt kvinnor.med dessa Här måste de sociala åtgärderna förstärkas, kanske
i med invandrarkvinnornassamarbete organisationer. Kvinnorna, ökaregna som
i antal, i utsträckning uteslutna från hjälpden samhället har erbjuda.är stor att

Att utveckla arbetssätt for kvinnorna i den dolda prostitutionennå äratt
också angeläget. de kvinnorna få iAtt mycket gatuprostitutionen be-ärunga
höver inte betyda de försvunnit från all könshandel. kan i stället finnasDeatt
i inomhusprostitutionen eller i sexindustrin, kanske i prostitution.på väg ut

Det har visat sig flertal säljare i könshandeln transvestiter elleräratt ett trans-
sexuella, dvs. sig for kvinnor eller upplevermän mänutger attsom vara som

kvinnorsig och hormonbehandling eller operativa ingreppvara som genom
håller byta kön. prostituerar sig kvinnor. Vipå Dessa i dagmänatt vetsom
mycket litet förhållandena för denna hårt Möjligen söker deutsattaom grupp.
sig till könshandeln för få bekräftelse de verkligenpå kvinnor ochäratt att att

Ävende kvinnor, finner attraktiva och vill betala för.män på dettaär som
område skulle behövas forskning.mer

Forskning utomlands visar säljarna i den prostitutionenhomosexuellaatt
drabbas skador liknande dem kvinnorna ådrar sig i den heterosexuellaav pro-
stitutionen. För kunna erbjuda dessa hjälp och stöd behövs forskning.mänatt

Prostitutionsgruppen i Göteborg har i samarbete med Göteborgs universitet
initierat och genomfört olika forskningsprojekt med anknytning till könshan-
deln. Härigenom har tillförts erfarenheter och kunskaper, kunnatgruppen som
användas i arbetet. säkert värdefullt också förDet andra devore omgrupper

kunde få delta forskningsarbete.på isättsamma
Prostitutionsgruppernas erfarenheter och kunskaper värdefulla förär många

olika och andra, ipersonalgrupper kommer kontakt med de prostitueradesom
i efterfrågassitt arbete, och i utsträckning. Grupperna lämnar också sådanstor
information i växlande omfattning. sker inte alltid planmässigt. delDetta Denna

arbete skulle kanske vinna på samarbete medettav gruppernas personer som
har särskild kunskap det gäller attitydförändrande information.när

flera de områden jag där insatserna förInom motarbetanämnt, attav nu pro-
stitution skulle behöva förbättras, skulle åtgärder kunna vidtas redan Attnu.
finna samarbetsformer mellan prostitutiongrupperna och sjuk- och hälsovårdens

för missbrukande prostituerade psykisktenheter angeläget och stördaär att
prostituerade skall få adekvat vård och kunna lämna könshandeln.kunna Ett

område prostituerade invandrarkvinnorna,de där kontakter skulleärannat
kunna invandrarorganisationerna för dessa kvinnor skall få tillgångmedtas att
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Samarbetet mellan prostitutionsgrupper och polistill samhällets hjälpapparat.
redan omfördelning Vilkenskulle också kunna förbättras genom av resurser.nu

för behöver uppmärk-familjelivet och familjerelationerna har könshandelnroll
kultur. skulle väl kunna bådeliksom samhällets sexuella Detta göras,sammas

undervisning och i andra sammanhang.i skolans
inom polisen och den sociala förvaltning-får förutsättas skolan,Det att man

utsträckning omedelbart vidtar åtgärderuppmärksammar och i möjligastörstaen
dessa områden.på

forskning. i könshandeln ochandra områden behövs Om männenInom mer -
kvinnorna liksom mekanismerna bakom könshandelni viss mån även omom -

transsexuella behöverytterligare kunskaper. Transvestiter ochbehövs upp-
transsexuellai forskningen. det fall demärksammas För mångaatt av pro-

inte iunder könsbytet kan ifrågasättas samhälletstituerar sig efter eller om
vid övervägande begäran sådantutsträckning borde beakta dettastörre av en om

iför skall få kontakt med kvinnornakönsbyte. Metoder bör utarbetas hur man
sälj i den homosexuella prostitutionen.dolda prostitutionen liksom medden arna

upplysning till könsköparna ochockså utarbetas för förmedlaMetoder bör att
globalalämpliga rehabiliteringsåtgärder. ökandeför erbjuda dem Detkunnaatt

pornografi medför också krav forsk-utnyttjandet barn i prostitution och påav
andra utnyttjare barn.pedofilerna ochning avom

prostitution inrättas,nationellt för arbeteMitt förslag: Ett center mot
projekt.till början ettsomen

forskning bedrivs och de insatsersamlad bild könshandeln, denNågon somav
nationellt för arbeteför motverka den finns inte. Ettgörs center motattsom

samtidigt samordna desammanställa sådan bild ochprostitution skulle kunna en
också detkunskap i nationellt skulleolika insatserna. Samlad göraett center

prostitutionberedskap för bekämpa denmöjligt ha pågående attatt omen
eller i former.etableras på orternya nya

till uppgift ha aktuell överblickskulle kunna hasådant överEtt attcenter en
vid avvägda tidpunk-bedrivs inom prostitutionsområdet ochden forskning som

bilden. områden där forskning saknas kundeden samlade Pådokumenterater
forsknings-Centret skulle också kunna förmedlainitiativ till sådan.centret ta

nivån.till den lokalaresultat och andra rön
lokaloperativa verksamheternahålla kontakt med de påCentret skulle kunna

omfattningförändringar i könshandelnsaktuell kunskapför hanivå att omen
och vilka resultat desociala insatserna genomförseller former, hur de ger.

från de lokala enheter-bildas medLämpligen kunde referensgrupp personeren
utvecklingbli kontinuerlig. det sociala arbetetsför kontakten skall Förattna



Mina överväganden och förslag till åtgärder 219

skulle det också till fördel erfarenheterna kunde samlas ochstorvara om sam-
manfattas, så dessa kan dra slutsatser och söka Centretvägar.att man av nya
skulle också kunna skapa för uppföljning och utvärdering de socialasystem av
insatserna.

Ett nationellt prostitutionscenter skulle också kunna informationsbasvara en
för forskare, politiker och för media. Andra uppgifter kunde fungeraattvara

opinionsbildare, liksom sköta kontakter med läroanstalter, militär, polisattsom
och andra målgrupper det gällde utbildningnär och pedagogiska hjälpmedel för
utbildning. På de områden där prostitutiongrupperna for merpartensvarar av
kunskapsspridningen, till de professionella i vården, kunde hat.ex. centret en
rådgivande funktion.

Vid sidan dessa uppgifter skulle kunna ha det nationellacentret ansvaretav
för kontakter med andra länder för utbyte erfarenhet och information. Inter-av
nationellt behöver problematiken med kvinnohandel, sexturism och utnyttjande

barn i prostitution i olika officiella och inofficiella sammanhang.tasav upp
Sverige måste verka för den internationella opinionen denna verksamhetatt mot

och myndigheter,växer i vårt land och i andra länder, och medverkaratt agerar
till de medborgarnas brott beivras. Centret kunde också ha till uppgiftatt egna

återkommande till regeringen situationen området.att pårapportera om
För skall nationellt bör huvudman. Centretett center statensom vara vara

kunde alltså knytas till befintlig statlig myndighet Socialstyrelsen elleren som
Folkhälsoinstitutet. Ett skall verka både förebyggande och behand-center som
lande bör kanske inordnas i Socialstyrelsen eftersom Folkhälsoinstitutet arbetar

Åenbart med förebyggande åtgärder. andra sidan skulle Folkhälsoinstitutet, om
väljer lägga där, kunna lägga del uppgifteröveratt centret rörman en som

behandling på Socialstyrelsen.
föreslårJag sådant prostitutionscenter beskrivits inrättas, tillatt ett som ovan

början projekt på år. Därefter bör utvärderingett treen centretssom en av
verksamhet göras.

14.3 Könshandel brottett-

Enligt direktiven skall utredningen förutsättningslöst undersöka kriminali-om
sering prostitution lämplig åtgärd förär stärka samhällets insatser närattav en

gällerdet bekämpa prostitutionen.att
Redan 1977 års prostitutionsutredning hade ställning till frågan huruvi-att ta

da prostitution borde kriminaliseras. Efter ha ingående beskrivit och över-att
skälen för och kriminalisering,vägt fann utredningen de skälemot att som

talade kriminalisering hade sådan styrka de inte kunde förbigåsmot atten en
och prostitution också i framtiden borde straffri. I sitt slutbetänkandeatt vara
föreslog utredningen i stället andra sociala och juridiska lösningar skulleatt
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ff.SOU 1981:71 144prostitutionenminskaförsökas att s.
alltjämtprostitutionåtgärdersamhälletsi debattenfrågaDen motomsom

inte.kriminaliseras ellerprostitution börintressetsig det ärtilldrar största om
imotionerflertalbl.a.framställts,straffbeläggningkrav ettDe på genomsom

både kö-krävthar antingenMotionärernaolika.utformatsriksdagen, har att
köparen. Detdrabba enbartstraff skallstraffas ellerskalloch säljare attpare

bekämpaverkningsfulladen enda vägenkriminaliseringhävdats är atthar att
medförenskilda falletstraff detieffektdenprostitution, dels ettsomgenom

straffbe-sidasamhälletsfördömande fråndet allmännadelsoch ensomgenom
innebär.läggning

lade framprostitutionsutredningentidigaresedan dengåttUnder de år som
och motarbetafor förhindragjortssociala insatserbetänkande harsitt attstora

nyrekryteringenframgång,arbetet ha nåttkanvisst sägaskönshandeln. På sätt
könshandelnOmfattningenminskat.gatuprostitutionen hartillunderåriga avav

Även1981.årminst likaemellertid troligentotalt gatupros-är stor omsomnu
dolda prostitu-förefaller denomfattning,iminskathartitutionen i någon mån

alltidintesociala insatserna5. Att deformer kap.tagitökat ochtionen ha nya
iomorganisationer,tillskrivaskan delvis tätaförväntats ettresultatfått det som

tid.underverksamhetennedläggningfall t.o.m. enav
problemmed detillrättaförsökt kommaharlagstiftningOckså mangenom

könshandeln,möjligheterna störautnyttjandeförorsakar.könshandeln Ett attav
dockannonshallickar, harochhyres-lagförandespaning ocht.ex. avgenom

varje fall antalet domarpolisledningarna. I ärprioriteratsinteuppenbarligen av
polisspaning pådärendaförsumbart. Denbrottsfrekvensenförhållande tilli ort

i begränsadkontinuerligt,prostitutionsanknytning bedrivits änharmedbrott om
ochStockholmbildhelt änvisar ocksåMalmöomfattning, Malmö.är annanen

lägen-knappast någoni Malmö ochsexklubbaringafinnsGöteborg. Det t.ex.
temporärtdock kunnathari Malmöhetsprostitution. Inte annatmanens
huvudsak-för övrigtkommerbefintliga lagarkönshandeln. Medminska mannu

främjarna ochför könshandeln,förutsättningarnadeligen endast pro-yttre
anledningdärför all påfinnsi sig. Detkönshandeln nyttinte attfitörerna,

skulleprostitutionformkriminalisering i någonallvarligt överväga varaavom
medel.verksamtett

kriminaliseringförArgument en

straffbud skulle fyllakriminalisering. Etttalar förMånga argumenttunga en
kvinnor ochmellan mänförhållandetfunktion, påverkanormbildande moten

acceptabeltsocialtkönshandel inte äroch klartjämställdhet utanökad göra att
skadlig förförkastlig ochstatsmakterna finner såverksamheti stället somen

brottslig.skall stämplasdeninblandadede att som



Mina överväganden och förslag till åtgärder 221

Bland de inom svensk polis och socialvård arbetat länge medpersoner som
prostituerade, och alltså har den kunskapenstörsta de prostitueradessom om
livsvillkor och prostitutionens skadeverkningar, har många kommit fram till
uppfattningen, kriminalisering den framkomligaendaär det gälleratt vägen när

effektivt motarbeta könshandeln. socialarbetare hävdaratt kriminalise-att en
ring skulle få till följd prostitutionen minskade påtagligt och mångaatt att av
prostitutionens skadeverkningar därmed skulle utebli. Från polishåll gällan-görs
de könshandel straffbelagd skulle spaning och utredning fåatt ökadom vore
prioritet, ökade och därmed högre Polisen skulle kunna ingripastatus.resurser

tidigtpå stadium. Mycket den kriminalitet och det brutala våld följerett av som
med könshandeln kunde därmed undvikas, vilket skulle innebära minskat lidan-
de för enskilda och vinster för samhället. Enskilda restauranginnehavare,stora
fastighetsägare m.fl. skulle tvingas bli observanta och skulle därmedatt mer

Ökadkunna medverka till könshandeln motarbetades. spaning skulle ocksåatt
enligt polisen innebära insyn i könshandelsområdetstörre och ökade möjligheter

ingripa koppleri och andra brott med anknytning till könshandeln.att mot
De allra flesta köparna i könshandeln angelägnaär deras förehavan-attav om

den skall förbli fördolda. För könsköparemånga skulle risken för upptäckt,
polisutredning och ochrättegång därmed familjens, bekantskapskretsens och
arbetskamraters kännedom deras handlande verka starkt avhållandeom som en
faktor. Ett förbud skulle sannolikt siktpå också medföra ändrad inställningen
till köpta könsförbindelser hos bidragandeEnmän. orsak härtill kunde attvara
propagandan för prostitutionkontakter i herrtidningar skulle försvinna eller i
varje fall minska köp könsförbindelser brottsliga.om av vore

Också kvinnornaspå verksamhet skulle kriminalisering få avhållandeen en
effekt. En del kvinnorna redan verkar prostituerade skulleav utansom som
tvivel upphöra med sin verksamhet den blev olaglig. Ett minskat kund-om
underlag skulle också minska antalet säljare, eftersom det inte skulle likavara
lätt skaffa försörjaoch sig prostitution. Det viktigasteatt pengar genom argu-

för kriminalisering emellertidär det skulle effektivtmentet utgöraatt etten
medel för hindra kvinnor från sig in i prostitution. Det skulle inteatt att ge
längre möjligt för dem prostitution alternativ inkomstkällaattvara se som en
eller möjlighet till destruktivt val till lösning krissituation. Kvinnoretten av en
skulle fåockså starkare ställning och bättre kunna stå påtryckareemoten om
de kunde hänvisa till prostitution brottslig.äratt

kriminaliseringEn skulle också innebära i könshandeln uppmärk-att parterna
sammades ytterligare och medlen förmå dem lämna könshandeln skulleatt att
bli starkare. skulle bliMan på helt observerasätt männentvungen att ett nytt
och erbjuda också dem stöd och behandling. kriminalvården,Inom både i och

anstalt, skulle tvingas utveckla metoder for behandlautom deatt attman pro-
stituerades speciella problem.
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olikainformation tillmedföra krav påvidareskullekriminaliseringEn grup-
Ökad skulleinformationpåverka dem.ökade möjligheterochi samhället attper

ungdomarochbarngälldesärskilt detuppmärksamheten närtill utsattaleda att
skärptes.

skulle ocksåkönshandelsbegreppetinnebördenredovisadedenMed manav
förhindraochsexklubbarnaverksamheten pådelvisskommakunna av

prostitution dentillkvinnorRekryteringdär.kvinnornaexploateringen avav
hindras.skulle kunnavägen

kriminaliseringArgument mot en

prostitutionsut-tidigareredan denkriminalisering är,Ett argument mot som
jord. Bådaunderskulle drivaskönshandeln parterframhöll,redningen att

skullevilketsynhåll,bedrevsverksamhetenintresseskulle ha utomattav
kvin-del deövervägandearbete. Ensocialarbetarnasochpolisensförsvara av

desocial situation,sådansig iprostitution befinner attsigägnar ensomnor
sin ned-för kommamedicinskiblandsocial ochhjälp atti behovär urav --

sökaskulle vägaprostituerade intedeltänkaskansituation. Detbrytande att en
skulle tvingasfor derisklagföring ellerrisk förmedfördedet atthjälp om

verksamhet.med sinupphöra
för fysiskabli övergrepp,prostituerade kundersåvälRisken för utsattaattsom

be-behovFlickornasbefaras öka.kanbrottslighetutpressning och avannan
prostituerade oftaRedan ärblidärigenom större.troligenskyddare skulle nu

blidetkriminalisering skulle ännuViddomstol.införvittnaobenägna att en
hellerkanske inteskulleochhallickarna övergreppkommasvårare an-att

sker.omfattningi denmälas som nuens
Köpa-könshandeln påkommakunnapolisen skulle gatan.kanMan attanta

call-girl-verksamhetimassageinstitut ochhotell,säljare påoch restauranger,re
innebörd.reellaverksamhetensdöljautsträckning försökai ökadskulle däremot

handlingdet gällerspaningsarbete, närsakensiliggerDet somattnatur en
detoch röröverenskommelse mellan tvåfrivilligbygger på sompersoneren

doldagäller dendetkänslig fråga. Närbliprivatlivet, måsteintimamest enav
framstårintespaningsmetoderfinnablikan det svårtprostitutionen somatt som

skulleprostitutionförbudefterlevnaden utankontrollerastötande. Att motettav
svårigheter.tvekan innebära stora

låtaförmodligen inteskullevåldsammakriminella ellerKönsköpare ärsom
antaletgällande mängjortsiblandharstraffhot. Det attpåverkassig somettav

prostitue-medkontaktmöjlighetenökaskulle kunnavåldsbrott att tabegår om
för.beläggdock ingetfinnsfalletskulleAtt såbort.rade togs vara

skullenarkotikaberoendegatuprostitutionen ärkvinnor idel deFör somen av
siginverkan. Deavhållande görha någonförmodligen intekriminaliseringen

troli-skulleoch detnarkotikabrottbrottslighetallvarligtillskyldigaredan --
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ha jämförelsevis liten betydelse för dem de ocksågen ådrog sig förom ansvar
prostitution. Därtill kommer de, för skaffa de nödvändigaatt medlen föratt sin
narkotikaförbrukning, skulle ha välja mellan begå stöldatt elleratt t.ex. att

siggöra skyldiga till prostitution. Sannolikt skulle vissa andra brott butiks-som
stölder och häleri därför komma öka prostitution straffbelades.att om

En svårighet visar sig detnär gäller homosexuell könshandel.annan Som
redovisats i kap. följer7 den homosexuella prostitutionen inte mönstersamma

den heterosexuella. Bortsett från traditionell prostitutionsom förekommer
här relationsliknande förhållanden, där den får betala,parten t.ex.ena sugar-
daddy-förhållanden. Den homosexuella prostitutionen kan också svårare attvara
påvisa, dels för kontakterna på sådanaatt platser där homosexuellatas traditio-
nellt för tillfälligamöts sexuella förbindelser ersättning, dels för be-utan att
talningen kanske inte framstår förutsättning för tjänstensom en utan som en
gåva efteråt. Inte sällan kan ömsom köpare och säljare beroendeen person vara

tillfället.på
I länder har kriminaliserat prostitution, Kanada, har detta intesom visatt.ex.

sig ha någon effektstörre det gällernär tillgång på prostituterade eller efter-
frågan på deras tjänster. I har könsmarknaden inte låtitstort sig påverkas av en
sådan åtgärd.

För prostitutionsförbud skall kunnaatt förenasett med straffsanktion krävs
mellangränsen straffbelagdatt och icke straffbelagd gärning klaren är ochen

entydig. Detta kan svårt åstadkomma. Prostitution förekommeratt ivara en
mängd olika former, från gatuprostitution till prostituerade tar emot ettsom
antal fasta kunder i hemmet och där den prostituerade och kunden kan synas
ha närmast vänskapsliknande förhållande.ett Den ekonomiska ersättningen kan

inte bara reda också betalning med kreditkortvara utan ellerpengar generösa
gåvor. Ersättningen kan också den narkotika prostituerad for tillfälletvara en

beroendeär få.attav
Bevissvårigheterna skulle också bli Det skall kunna bevisasstora. straff-att en

bar handling begåtts. Självfallet skulle det i fallmånga svårt visaatt att ettvara
avtal träffats ersättning för sexuell tjänst och ingen kanom en parternaav
förväntas ha något intresse avslöja detta. vissaI situationer,att vidav t.ex.
prostitution i hem och på massageinstitut, kan det bli svår uppgift visa,atten
inte bara avtal träffats ocksåatt denett sexuella handlingenutan utförts.att
Man kan också förvänta sig viss anpassning från kundernas och de prostitue-en
rades sida så handlingen inte framstår könshandel,att sigparternasom uppger

förälskade i varandra.t.ex. vara
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skallStraffansvaretkriminaliseras.skallKönshandelMitt förslag:
säljare.ochköpareomfatta både

nödvändigtkönshandelkriminalisering stegmening ettminEnligt är nuaven
ställningklartochfrågainställning i denna mottamarkera vår nor-för enatt

meningminenligtocksåKriminalisering ettärprostitutionen.malisering av
könshandeln.minskaochmotarbetaförmedelverksamt att

samhället,och ärenskildamedför, förprostitutionenskadeverkningarDe
åtgärder harochuppmärksammatsproblemenharårUnderallvarliga. senare

motarbetaförområdet,legaladetoch påsociala attdetbåde på pro-vidtagits
harochkvinnor mänmellanjämställdhetefterSamhällets strävanstitution.

förslagocharbetsplatsertrakasserier påsexuellaåtgärderiresulteratbl.a. mot
könsobjekt. Pro-exploaterasellerkvinnor mändärreklamförbudtill sommot

för delivvärdigttillgällerdet rättenhinder både när ettstitution, är ettsom
ellereliminerasinte kunnatharsamhället,ijämställdhetenförochinblandade

Tidenvidtagits. äråtgärderdeomfattningnämnvärdiminskas somgenom
köns-straffbeläggastatsmakternaförinneuppfattning attenligt mindärför nu

människorvissainte kandetklart attdärigenom accepterasoch görahandel att
liksomsexualdrift,sintillfredsställaförandraskadar manutnyttjar och att egen

syftenandraförskull ellervinningsfördemgällerdetgjorttidigare när som
och inteavsedd verkanfåkriminalisering skallprostitution. Förfrämjar att en

ökadetillförspolisenuppfattningminenligtkrävs att resurser.bli gesttomen
och miss-bedrivasspaningkontinuerligutarbetas,spaningsmetoder måsteNya
samarbeteorganiseratförfinnasocksåmåsteutredas. Resurser ettbrotttänkta

socialtjänsten.med
förlandi vårt närva-brottbekämpa ärgällerdetUppmärksamheten när att

män.begångnavåldsbrottochekonomiska brottinriktadrande ungaavmot
tillräckligafördärför riskdetprostitution finns attkriminaliseringVid aven

fokuse-Tendensenkommer avsättas.inte attdennamotarbetaför attmedel att
uppfattningenligt minlederibrottslighetensamladeområde den tagetett avra

kan gåverkningar,ochorsakerderasolika brott,mellansambandettill att
ekonomiskadepekavill jagkönshandelngäller storadetförlorat. När
omfattandedetsexindustrin ochoch medmed dennaförbundnaärintressen som

prostitutionen.medföljervåld som
föreliggaskulleemellertid inteerforderligahändelsedenFör ansesresurser

och polisenföreslagit,jagsåinsatserna,socialabåde deförstärkaför somatt
inriktarochkönshandelnkriminaliserafrånavstårförordar jag att nuatt man
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sina ansträngningar sociala insatser, däribland det föreslagna prostitutions-
centret.

svårigheterna vid kriminalisering prostitution sådan kan tyckasen av som
enligt min mening skall dessa intestora, överdrivas.men

Redan det straffbelagtär köpa eller försöka köpa tillfälligt sexuelltattnu um-
medgänge någon underär 18 Samhälletår. har härigenom visat köns-som att

handel skadligär så verksamhet det inte kan männi-atten accepteras att unga
skor dras in i den. Nu detär således fråga utvidgning före-redanettom en av
fintligt straffansvar.

Naturligtvis finns viss risk för kriminalisering driver prostitutionenatt en
under jord med de negativa verkningar detta har. Könshandeln emellertidär
redan till delenstörre osynlig. Det får förutsättas polisen vid krimi-nu att en
nalisering kommer ökade och detta områdeatt högreattresurser ges en
prioritet. Polisen skulle då få bättre möjligheter utveckla effektiva spanings-att
metoder, bedriva spaning och ingripa vid misstankeatt brott. Det socialaatt om
arbete bland prostituerade, i dag bedrivs prostitutionsgrupperna,t.ex.som av
kommer tvivel kunna fortsättas delvis utförasutan på andraatt desätt änmen

hittills Omanvänts. gatuprostitutionen minskade skulle kunnasom t.ex.resurser
frigöras för arbete den dolda prostitutionen och könsköparna. Ommot mot
prostitutionen kriminaliseras kommer kriminalvården och andra institutioner att
tvingas också det problemet vid behandlingenta kvinnor.upp av

Farhågor för samhället vid kriminalisering skulleatt prostitutions-atten anse
frågan löst ochär ytterligare därför inte behöver in fåratt sättasresurser anses
obefogade. Jämförelse kan med dengöras gjort sig skyldig till narkotika-som
brott. Trots narkoman straffas för han eller hon innehaftatt elleratt använten
narkotika har vi i vårt land omfattande narkomanvård. Erfarenheten visaren att
kriminaliseringen inte minskat möjligheterna erbjuda och stöd, hjälp ochatt ge
behandling.

Det möjligtär vissa könsköpare inte skulle låta sigatt påverkagrupper av av
kriminalisering, liksom vissa prostituerade skulle fortsätta sin verksam-atten

het. Detta kan jag dock inte vägande skäl kriminaliseraett mot attse som
prostitution. Sådana har inte hindrat samhället från lagstiftaargument att mot

våldsbrott.t.ex.
Narkotikamissbrukare prostituerar sig får tillgång till mycketsom attpengar

använda till sitt och ofta sinaäven pojkvänners missbruk. Deras behov av
droger ökar och därmed deras behov De snabbt inneär i ondav pengar. en
cirkel där de förutsätts risker och far oerhört illa. Många dem efter-stora av
frågar kriminalisering för komma sitt missbruk och för kunnaatt ståen attur

pojkvänners och hallickars påtryckningar. Attemot några dem skulle över-av
tillgå skaffa till droger stölder och snatterieratt därför inteärpengar genom
skäl kriminalisering prostitution.ett mot en av

ö 1540254
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för medockså denviprostitutionenhomosexuellagäller dendet vet attNär
förorsakar. Iprostitutionenheterosexuelladenlikartade demskador,sig som
mångdubbelthiv-smittaförriskendessutomprostitutionenhomosexuella ärden

Även påvisasvårareprostitutionen kanhomosexuelladen attstörre. varaom
prostitutionsformdennaundantaskäluppfattning inte någotenligt minfinns att

gränsdragningsproblembevissvårigheter ochVissakriminalisering.vid en
brott.andraviddet finns mångafinnas på sätt typerkommer avatt somsamma
vilkauppmärksammasocksåkriminalisering måsteövervägandeVid av en
iländer Eu-länder. Mångaandraförhållande tillfå ikandettakonsekvenser

iKoppleri förbjudetSverige. ärprostitutionpå änliberalarehar synenropa
sexuellabjudaförbudocksåländer haroch vissa utländer attflesta motde

bekantländer såvitteuropeiskaandraharplatser. Däremotallmännatjänster på
sig påinriktatstället hari sig.prostitution Ikriminaliserainte övervägt manatt

kvinnor frånmedhandelinnefattar gränsernaöverformerdebekämpaatt som
vadförverkarrörelservissafinnsdel länder attländer.fattiga Ioftast somen

yrke vilketbetraktasskallprostitutionfrivillig ettbetraktas somsomsomsom
skallbordelleroch förpensionsjukersättning,tillmed atthelst rätt m.m.

riktning ochiarbetarockså rörelserfinns motsattlegaliseras. Det sersomsom
slaveri.medjämställaochpåtvingadprostitutionall attsom

inte finnervi härhelt klartSverige skullekriminalisering i göra attEn pro-
förstödskullefråga utgörai dennabestämd hållning ettacceptabel. Enstitution

ochformeralla dessprostitution imotarbetarolika länderide somgrupper
kraftfulltmeningslöstdet inteinse, ärandra länderfå attkanske att reageraatt

exporteraskulle kommaviuteslutasinteprostitution. kan attDet att enmot
vi dockviss mångrannländer. I görtill våraoch könsköpareprostitueradedel

haft någonkriminaliseringbedömakan svårtredan Detdetta att omvaranu.
Om såstraffbelagts.harprostitutionländer däri dekönsmarknadeneffekt på

tillinställningsamhälletsberoendedockfallet, kan dettainte pro-är avvara
in frånoch vilkautformadlagstiftningen sattsstitution, hur är resurser som

polisens sida.
krimi-inte övervägtunder årländerna har attövriga nordiskaI de senareman

liknande denprostitutioninte haft någonFinland harprostitution.nalisera som
liberalarehafttraditionelltDanmark harandra länderna.i deförekommer en

narkotika ochdet gällerfrågor,i flera närSverigeinställning än pro-t.ex.
prostitution ellerkriminaliseringhöjts förtidvisharstitution. I Norge röster av

forsk-liksomprostitutionsociala insatsernakunder. Dekönshandelns motav
tillräckliga förvisat sigändå inteharbetydandevaritihar Norgeningen men

problemen.bukt medfåatt
detfinnsökad rörlighetochområdeninternationalisering olikapåökadMed

iändraskommerkönshandeltillinställningen attallmännaför denrisk att
länder. bor-uppleverOmeuropeiska mäni andralik denbliSverige och mer

kanaffärsförbindelserinternationellavidinslagnaturligtdellbesök ettsom
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könsköp lätt komma normaliseras också hos Om könsköpatt kriminelltäross.
i hemlandet skulle svenska däremotmän för tacka nejett tillargumentges att
deltagande i könshandel utomlands. Svenska företag skulle inte heller förvän-

erbjuda eskortservicetas vid besökatt från andra länder. Sverige kan sägas stå
vid skiljevägen det gällernär förhållningssättet till prostitution släppa deatt-
destruktiva krafterna lösa eller kraftigt markera dettaatt är oacceptabelt ochatt
oförenligt med vårt lands kultur.

Skall både köpare och säljare kriminaliseras

Den prostituerade kvinnan har i alla tider varit socialt föraktad och hennes
handlande har det förkastligasetts ävenmest straffbud. Det harsom utan
hävdats kriminalisering främst skulleatt drabba deen kvinnor-mest utsatta av

och detta orimligt, då detatt dessaär kvinnorna har detvore störstasom
behovet hjälp och stöd. Det har gjorts gällande kvinnan denav är utnyttjade,att
offret i könshandeln, och det därför finns skäl vidatt kriminaliseringatt en
betrakta endast köparens handling brottslig.som

För könshandel överhuvudtagetatt skall föreligga krävs medverkananses av
minst två köpare och säljare. Det skulleparter, förefalla egendomligt om man
ansåg endast dessaatt gjorde sig skyldig till brottparter medan denen av
andres handlande straffritt. Som anförts skulle kvinnan kunna be-vore ovan
traktas offret i prostitutionen. Vid sådant betraktelsesättsom ett skulle con-

necessarius, dvs. gärning med nödvändighetcursus att förutsätter flerasen
medverkan, kunna åberopas för kvinnan inte skallatt siggöra skyldiganses
till straffbar medverkan. Vid låneocker straffas bara den lånatt.ex. utsom

till oskälig interänta låntagaren,pengar han själv begärt fåtrotsmen att att
låna Man kan emellertid ifrågasätta inte ocksåpengarna. män, regel-om som
bundet köper sexuella tjänster, i någon mening offer.är Att kvinnan i högre
grad än skadas könshandeln därförär inte någotmannen avgörande skälav att
bestraffa endast handlande.mannens

Om samhället normbildning vill klargöra könshandel företeel-genom att som
inte är acceptabel, skäl båderör den enskildese och samhället iav som stort,

förefaller det naturligt den fastställda skallatt gälla för bådanormen parter,
både köpare och säljare. Störst effekt kommer straffbud också få detett att om
riktar sig båda För det fallmot straffbudparter. endast omfattadeatt ett köns-
köparen skulle det kunna få till följd den prostituerades beteendeatt sågs som
mindre förkastligt och socialt Den normgivande funktionenaccepterat.mer
skulle inte heller få avskräckande effekt detnär gäller kvinnorna. Där-samma

skulle säkerligen del kvinnoremot frånavstå fortsättningsvis prostitueraatten
sig eller överhuvudtaget sig in i prostitutionatt möjligheten inte lagligenge om

tillstod buds. För kvinna skulle det i vissa situationer kunna upple-en rent av
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hallickspåsin kropp,säljastöd kunna vägra t.ex. upp-att enattettsomvas
hänvisning tillmedsällskap,göra attförslagväninnasmaning eller attomen

skullebådaellerkönsköparenendast parterOavsettstraffbelagt.det är om
minskade. Menkönshandelnsynligadenblieffektenskullekriminaliseras att

denfrånbortsesintekriminaliserades kankönsköparenendastfallför det att
utpressning.ochvåldsbrottförskulle utsättashanförriskenökade att

skyddaenbartinteanfört,tidigarejag attsyfteKriminaliseringens är, som
oftast påsexuella tjänsterutbjuder ettsäljaren. Denellerkvinnan agerarsom

medverkan. Dennödvändigabrottfördensigsträcker utöver ettsätt som
överenskommelse,frivilligefterfallflestai de allrautförstjänstensexuella en

skul-detTrotsmellan tvåinitiativ till,tagitoftasäljaren personer.vuxnasom
sexuelltblikunnabakgrund, sägassintillmed hänsynmöjligen,kvinnan

krävsutnyttjande,sexuelltgällerdetfall,andra närsituation. Iutnyttjad i denna
liditellertillståndhjälplöstellervanmaktsig ibefunnit annat avkvinnanatt

mittEnligttillskall fällasgärningsmannenförstörningpsykisk ansvar.att
medjämställasinteprostitueradkvinnan ärfaktumdetförmenande kan att

undan-anledningendenskältillräckligaintefinnsoch det atttillståndsådana av
handlande.för sittfrånhenneta ansvar

refor-betänkande EttÅklagarutredningen, i sittföreslog1990,tillsattes årsom
direktivgenerellaskulleregeringen1992:61SOUåklagarväsende att gemerat

nykriminalisering.medrestriktivitetiakttakommittéerochtill departement att
riksdagenförelagtharförslag,utredningensbakomsigställtRegeringen, som

princip instämtibehandlingsinvidRiksdagen har:23.199495prop.förslaget
olikaöverträdelsehindrasökametod förkriminalisering att avi att ensom

betänkan-199495:JuU2. Iförsiktighetmedanvändasbörsamhälletinormer
fallför detendastbefogad attframstårnykriminaliseringframhållsdet att som

sanktioner intealternativafara,skada ellerpåtagligföranledabeteende kanett
och utgörallvargärningenstillmed hänsynstraffsanktion krävsbuds,tillstår

rättsvä-beteendetönskvärdaicke attmotverka det samtmedeleffektivt attett
kriminalisering kanbelastningytterligaredenklarasendet har somattresurser

104-111.del A1992:61SOUinnebärakomma s.att ,individförskadafara ochpåtagligprostitutionföranlederredovisatsSom ovan
straffsank-motiveraförallvarligtillräckligtGärningen attsamhälle. är enoch

sanktio-Alternativaprostitution.motverkaeffektivtkansådanochtion antasen
i frågakommaknappastliknande kanelleravgifter somvite,formi avner

i könshan-säljareochBåde köpareprostitution.kriminaliseringalternativ till av
kretsenbörstraffsanktionen. Dessutom somomfattas personerdeln bör avav

förhållandeiutvidgaskönshandelmedsambandistraffansvarträffaskan ettav
förredogörelsenföljandehärtill i denåterkommerJaggäller i dag.till vad som

lagstiftningen.iändringartillförslag
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skall förbud haVilken form ett

faraOm efterlevnaden förbud inte kan övervakas, kan det sägas utgöraett enav
reglerurholkas och respekten för lagar ochför rättssamhället. Rättsmedvetandet

endast straffbelägga den prostitu-minskar. skulle kunna skälDetta ett attvara
dvs. gatuprostitutionen, kansketion skulle möjlig kontrollera,att somsom vara

eftersom prostituerade sannoliktangelägnast motarbeta, de påockså är gatanatt
risker och skadeverkningar. Enligt detta alter-det gällerdeär närmest utsatta

16 16 § förargelseväckandeskulle bestämmelsen i brottsbalken kap.nativ om
straffbestämrnelse tillgodosetillämpas. Syftet med dennabeteende kunna är att

för beteenden väckerinte offentligen bliallmänhetens intresse att utsatt somav
förargelse förkan gatuprostitution källa tillförargelse. Naturligtvis vara en

hotellprostitution kanomkringboende andra, liksom synlig ochoch restaurang-
hotellgäster. Syftet med kriminaliseringhos andra ochväcka anstöt restaurang-

från förargelseväckande iskydda allmänheten detemellertid inteär attatt
prostitution eller mindre djupgåen-behöva bevittna könshandel. all harDå mer

förobegripligt det allmännade skadliga effekter skulle det framstå rätts-som
straffvärd inteform prostitutionmedvetandet, äratt en annan.menen av
heterosexuell och homosexuellomfatta alla former bådeFörbudet bör alltså av

säljare i könshandeln.tidigare anfört, både köpare ochprostitution och, jagsom
könshandel respektive könshandel.föreslås rubricerasBrottet grov

för vissa de prostituerade, skullelämpligaste påföljden, åtminstoneDen av
Även regelbundetbehandling.form vård ellernågon män utnytt-somavvara

konstrukti-ofta i behov rehabilitering i formjar prostituerade torde avvara av
förordna sådan vårdpsykologiska stödinsatser. Möjlighetsociala och att omva

anledningstraffskalan. finns ocksåfinnas fängelse ingick i Detskulle attom
i missbrukandeåtalseftergift, fall därerinra möjligheterna till t.ex. enom

vård för missbruket.prostituerad sökt
tillfällig-påföljden vid böter. Förde lindrigare fallen bör kunnaFör starma

tillfälle sexuell tjänsthetsköparen, den vid enstaka köperettt.ex. avensom
adekvat påföljd. detspänning, får böter Närnyfikenhet eller anses vara en
framförts den åsiktenpåföljd för prostituerade, har iblandgäller böter attsom
prostitutionen och tjänasinräknas bland omkostnaderna iböterna troligen skulle

skulle ingå i straffs-Om emellertid endast fängelseihop prostitution.genom ny
straff-andra brott, mycket högtskulle brottet få i jämförelse medkalan, ett,

könsköp denförförelse ungdom, alltså vid ärvärde. Straffskalan för av somav
fängelse till månader.omfattar i dag böter ellerunder 18 år, upp sex
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synlig. Sociala insatser kommerprostituerade blivitGenom domen har den att
vidoch för stödja hennelämna prostitutionenför förmå hennegöras attattatt

könshandelnlänmarrisk för prostitueradbeslut.sådant Någon attett en som
därför inte föreligga.med höga bötesbelopp börskulle belastadvara

koppleriansvarreformeratEtt14.4

omfattautvidgas. Ansvaret skallförslag: Koppleribrottet skall ävenMitt
vinningotillbörligt bereder sigellerden främjar sätt attett avsom
pornografiskamed framställningersättning i sambandmot avannan

innefattar samlagsexuell förbindelsehar tillfälligbilder eller filmer som
Även främjar eller berederkaraktär. denkränkandeeller har grovt som

förbindelse där kroppskon-tillfällig sexuellsig vinning haratt annanav
skall omfattassexuell posering,takt inte förekommer, ansvaret.t.ex. av

otill-för den främjar eller påi 6 kap. 8 §Brottsbalken stadgar ettansvar som
tillfälliga sexuella förbindelserharekonomiskt utnyttjarbörligt sätt att arman

straf-falli högst fyra Förersättning. Straffskalan fängelse år. ärärmot grova
skettAtt främjandeti och högst år.enligt 6 kap. 9 § fängelse lägst tvåfet sex

utnyttjats hänsynslöstoch har omstän-omfattningi större att anges somannan
brottetdigheter kan göra grovt.som

andragammal tradition i ochstraffansvar, har vårBakgrunden till detta som
könshandel. främja ellermotverka Attländers lagstiftning, är strävan atten

grad klander-uppenbarligen i högprostitution såprofitera på varaansesannans
främja ellerklandervärda ligger istraffansvar motiverat. Detärvärt attatt

skadlig för denverksamhetskaffa sig ekonomiskt utbyte är somsomav en
tillosjälvständig förhållandeiuppfattas ochochdenutövar svagsomsom

utnyttj aren
. anläggasbetraktelsesätt kunna påuppfattningbör enligt minI dag ensamma

nämligenkoppleriansvaret,de omfattasvidare krets än avpersoner som nuav
vidsexuell exploateringsig förprofiterar andradem utsätterpå attsom

sexklubbar Häreller filmer, ärpornografiska bilder páframställning etc.av
betalat tillersättning köparedel denprofitören fårdet inte så att ensom enav
ersättning tillförmodligen självbetalarsäljare sexuell tjänst. Han ut enav en

vinning.drivkraft ekonomiskuppträder. hansMen ärden eller dem som
bilderfilmer, medlems-försäljningintäkter verksamhetenHans avgenomav -

överstiga hansbedömningenligt hansinträdesavgifter kommeroch attetc. -
vinst.medoch han räknar således görakostnader att en
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Möjligheterna till ekonomisk vinning i pornograñ- och sexklubbsverksamhet
är mycket och sådan verksamhet kan förväntas ökastora inte samhället kanom
finna medel motverka detta. Ett försvårasätt verksamhetenatt och denatt göra
mindre attraktiv kriminaliseraär den ekonomiska exploateringenatt andrasav
sexualhandlingar. Undersökningar visar skadeverkningarna vid verksamhetatt

dessa slag hos dem utnyttjas i hanteringen är likaav destora,som stora som
skador följer individ handpå prostitueraratt sig. Desom av en egen personer

underkastas inte sällan djupt kränkande behandling. Möjlig-som engageras en
heterna för dem freda sig den driver verksamhetenatt oftamot är mycketsom
små. Inte sällan förhållandenaär den de vid vanligt koppleri skulleart attav
medföra brott föreligga.ansågsatt grovt

Det går enligt mitt förmenande inte motivera straffar den traditio-att att man
nelle kopplaren betraktar pornografibranschens och sexklubbsverksarn-men
hetens huvudaktörers handlande rättsenligt. Den förres handlande kan intesom
i dag betraktas samhällsskadligt deän och inte hellersom mera senares, mera
förödande för de exploaterade Jag den, awisarattpersonerna. menar som
tanken på utvidgat straffansvar enligt det anförda,ett rimligen måste vara
beredd avkriminalisera koppleri.att

Den pornografiska filmsbranschens profitörer skulle kunna köpa-anses vara
i könshandeln eller medhjälpare vid brottet könshandel. Enligt min meningre

emellertidutgör sådan verksamhet främst främjande eller profiteran-ett ettav
de på utnyttjas för tillfälligaatt sexuella förbindelser,part dvs.en svagare ett
slags koppleri.

Den nuvarande lydelsen koppleristadgandet kan tyckas täcka båda deav nu
diskuterade förfarandena. Det dock klartär lagstiftaren enbartatt avsett att
straffbelägga koppleri i form profiterande på prostitution i denav annans me-
ningen denna har tillfälliga sexuella förbindelseratt med kunder betalarsom
för få sexuell stimulering. Dettaatt med hänsyn till vad jag tidigarepassar,
anfört begreppet könshandel, väl in på sexklubbsägaren främjarom som annans
tillfälliga sexuella förbindelser ersättning tillåta eller medverkamot attgenom
till privat posering förekommer. Han sig därigenomatt gör skyldig till koppleri.
Däremot den nuvarande lydelsen inte täcka sexfilmsproducentensanses ageran-
de han avlönarnär andra för de skall ha sexuellt umgänge med varandra.att

Det föreslagna koppleriansvaret i samband med framställning pornografiskav
bild eller film inkräktar inte tryckfrihetenpå eller yttrandefriheten. inteDet är
fråga straffbelägga framställningen bildenfilmenatt det bakomlig-om utanav
gande agerandet. Till jämförelse kan det fallnämnas filmarnågonatt en av
honom själv iscensatt misshandel, intenågot hindrar han ådömsattsom ansvar
för sin medverkan i misshandeln, bestämmelserna yttrandefrihet.oavsett om

Ett straffansvar för den utnyttjar för framställningsom annan av pornogra-
fiska bilder eller filmer föreligger redan i svensk i frågarätt barn under 18om
år; sådant handlande faller under bestämmelsen i 6 kap. §7 brottsbalken om
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utnyttjade 18den år utgörutvidgning till fall där är överofredande. Ensexuellt
i strafflagensbestämmelseDanmark finnsnordiski Iinte nyhet rätt.någon en

modell imedverkaförmåomfatta någon228 § attatt porno-som enansessom
299.1969Brydenholt i Juristenjfr.grafisk film s.
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15 Kostnader för

utredningens förslag

Ett prostitutionscenter i enlighet med det skisserade avsnitt 14.2, byggersom
depå finns behöver inte särskilt omfångsrikt eller kostnads-resurser som vara

krävande. kvalificeradeMed två medarbetare och fria medel kan användassom
till forskning borde ungefär 2 mkr tillräckligt i inledningsskede.år ettper vara
Därtill kommer kostnader för lokaler och administration, vilka kan hållas låga

inordnas i redan befintlig organisation, Socialstyrelsen ellercentret t.ex.om en
Folkhälsoinstitutet. Den kostnaden skulle kunna beräknas tillsammantagna
ungefär 2,5 mkr år.per

sådantEtt bör inte byggas för obestämd tid ha karaktärencenter utanupp av
i tiden begränsat projekt. Det bör förslagsvis under Verksam-pågå år.ett tre

heten bör därefter utvärderas så för det fall beslut fattas fortsattatt centret om-
verksamhet kan efter de erfarenheter vunnits och de förändring-anpassas som-

kan ha inom könshandeln.ägtar som rum
Vid sidan förutsätts de samhället i dag föravsättercentret attav resurser

sociala insatser prostitution socialtjänst,inom sjuk- och hälsovård, kriminal-mot
vård, skolan skall bibehållas dessaoch myndighetersinstitutionersattm.m.

för frågan skall utvecklas i enlighet med de förslag jag lämnat.ansvar ovan
Större delen de behövs torde redan i dag för arbeteavsattaav resurser som vara

prostitution.mot
gäller fråganNär det rättsväsendet har klara den ytterligareattom resurser

belastning kriminalisering könshandel och utvidgat koppleriansvarettsom en av
innebär, kan det det inom polisen kommer behövas uppskattningsvisantas att att
tio ytterligare årsarbetskrafter fördelade hela landet för förebyggande insat-över

spanings- och utredningsarbete. Lönekostnaden jämte sociala avgifterser, m.m.
för detta arbete kan beräknas till 5 mkr år. Därtill kan polisväsendetsper
kostnader för brottsutredning det gäller ökatnär antal brott, vilket kanett
befaras bli följd narkotikamissbrukande kvinnor i viss omfattning kanatten av

l5-O2549
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komma skaffa till sitt missbruk stöld och snatteri i ställetatt etc.pengar genom
för prostitution, beräknas till 2,5 mkr år. En minskning antaletgenom per av
prostituerade kan andraå sidan minska de brott har samband medantas som
könshandeln.

åklagarsidanPå kan förändringen i fråga resursbehov bli marginell.antasom
Hur ytterligare brottmånga skulle till åtal förutspå,gå eftersomär svårt attsom
det i hög grad beror hur polisen bedriverpå sitt arbete. Det därförär svårt att

domstolarna skulle behöva ytterligaresäga om resurser.
De kostnader uppkommer för nationellt prostitutionscenter, för ökadeettsom

sociala insatser föroch rättsväsendet vid kriminalisering könshandelnen av
ställas vinster,måste de samhället prostitutionen minskar.görmot som om

Samhället har kostnader för de prostituerades sjukvård under och efter pro-
stitutionstiden och för brott i samband med könshandeln. Som kostnader kan
också produktionsbortfallräknas och uteblivna skatter. Att kvinnor som pro-
stituerar sig slutar med denna verksamhet medför regel visst behovsom av
vård och stödjande insatser och därmed vissa kostnader inledningsvis. På sikt

emellertid vinstmåste både för individen och samhället.uppstå Att kvinnaen en
prostituera sig avstår från detta följdöverväger kriminali-attsom som en av en

sering innebär självfallet också kostnadsbesparingar for samhället. Sammantaget
kan resultatet kriminalisering för samhällets del bli omfördelningantasav en en

kostnaderna till början och sikt vinst.påav en en
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16 Förslagen ur

Jamställdhetssynpunkt

Att människor kan köpa tillträde till andra kön för tillfredsställaattpersoners
sina sexuella behov strider uppfattningen alla människors likamotegna om
värde och deras till integritet.respekt och kvinnorrätt Att betraktas objektsom
för sexualitet inte heller förenligtmäns är med kvinnorpå och imän ettsynen

Ökadejämställt samhälle. ansträngningar för jämställdhetuppnå viktigtäratt ett
medel det gäller förebygga prostitution.när De förslag jag lämnat syftaratt nu
bl.a. till ökad jämställdhet.uppnåatt
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17 Specialmotivering

Förslag till lag ändring i brottsbalkenom

Den utnyttjar för tillfällig sexuell förbindelsesom en annan person en mot
ekonomisk eller därmed jämförlig döms könshandelersättning, för tillannan
böter eller fängelse högst månader.sex

Detsamma skall gälla den ställer till förfogandesig för sådan sexuellsom en
förbindelse.

Om brottet döms till fängelse högsti fyra ar. Vid bedömandeär grovt av
huruvida brottet skall särskilt beaktas det innebär missbrukär grovt om av
någons ungdom, oförstánd, utsatthet eller beroende ställning.

Bestämmelsen kan lämpligen placeras paragraf i brottsbalkens 6som en ny
kap. brottsbalkenI betraktas visserligen sexualbrotten i princip brott motsom

Helt konsekvent detta intedock genomfört,är vilket koppleripara-en person.
grafen exempelär på. Ett generellt förbud könshandel kan väl inett mot passa
bland sexualbrotten, eftersom handlardet skydda individ och samhälleattom

sexuallivetspå område.
Uttrycket tillfällig sexuell förbindelse inte bara samlag och annatavser

sexuellt också sådanaumgänge sexuella tjänster där beröringnågonutan av
könsdelar inte direkt förekommer. Ett exempel sådana tjänsterpå kan vara
privat posering.

bestämmelseEn den föreslagna, omfattar köpare och säljare i allasom som
prostitutionsförbindelser ålder, medför den gällande bestämmel-oavsett att nu

i 6 kap. 10 § brottsbalken förförelse ungdom kan upphävas. Detsen om av
innebär prostitueradeäven mellan 15 och 18 kanår straffas för könshandel,att
vilket kan naturligt all könshandel skall straflbeläggas. För dessasynas om
torde i de allra flesta fall omhändertagande enligt lagen vård bliett om av unga
aktuell och inte lagföring. fårDet emellertid också till följd försök förle-att att
da ungdom under 18 tillår prostitution inte längre straffbart. För det fallåren
det önskvärt sådant försök fortfarandeär skall straftbelagt, kan dettaatt vara
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kan då utfor-§ brottsbalken. Bestämmelseni 6 12tillägg kap.ske ettgenom
med barn,våldtäkt, ..sexuelltförsök till umgängeföljande: Förenligtmas .....

till enligt18 koppleri,.....dömsunder år,medkönshandel någon är ansvarsom
i 23 kap.föreskrivsvad som

6 8 § första stycketkap.

harekonomisktotillbörligt utnyttjarellerfrämjar påDen sätt attett annansom
framställningeller förförbindelsersexuella ersättningtillfälliga attmot annan

förbindelsetillfällig sexuellharalster ersättningpornografiska mot somav
koppleri tillkränkande karaktär, döms föreller harinnefattar samlag grovt

fängelse högst fyra år.i

omfattatstidigaredemkoppleri skall ådömas,för utöverAnsvar avsom
vinning andrabereder sigfrämjar ellerdenstraffansvaret, även att motavsom

filmer harpornografiska bilder ellerframställningi samband medersättning av
kränkandesamlag eller harinnefattarförbindelsetillfällig sexuell grovtsom

karaktär.
det gäller dennabörgränsdragningsproblem närundvikaFör typansvaret,att

kvinnor ochsituationer därendast sådanatillkoppleri, begränsas att avseav
med eller fleratillfälligt ha samlagbetalningutnyttjas förmän att mot en

sexuellakränkandeiutför eller deltarden agerandeeller där grovtpartners
fist-fuckingtidelag, s.k.handlingar kansådanahandlingar. Exempel på vara

iErotiskavagina.införs i kvinnanseller föremålatt ett som arrangerasscener
medverkandemed eller flerapornografiska alsteroch för produktion enav --

omfattas således inte.karaktärinte har dennasom
profiterande påomfatta allt ekonomisktskall ocksåKopperiansvaret att annan

vidare kretsersättning. Härsexuell förbindelsetillfällighar mot en avavses
sexuellinnefattas,hittills harvadsexuella handlingar än ansetts t.ex.som

omformuleringinte någonutvidgning straffansvaret kräverposering. Denna av
fastdock slåstäcker detta. Det mästespråkligt väl ävenlagtexten attsomav

innebörd.framdeles har dennalagtexten
i vinnings-pornografiframställningaffärsmässigiSådana förfaranden där man

ofta hänsynslöstsexuellt innebärsig utnyttjaslåtasyfte förmår andra ettatt
brott.mening bedömasdärför enligt minutnyttjande och bör grovtsom

kopplerirespektiveför koppleriskulle påföljdenEnligt förslaget grovt vara
oförändrad.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnige Ragnar Götestamav

Jag delar utredarens beskrivning och analys vad gäller prostitutionens omfattning
och skadeverkningar. Jag delar också uppfattningen könshandelnatt över-om
huvudtaget skall kriminaliseras, skallså det gälla båda säljare ochparter;
köpare. Jag gör också i övrigt bedömningar utredaren, bl.a. vadsamma som
gäller det utvidgade koppleriansvaret. Jag delar däremot inte bedömningen att

kriminalisering könshandeln är verksam och rationellen metod förav en att
minska dess omfattning och skadeverkningar.

Skall könshandeln kriminaliseras måste ställa och besvara frågan förman vems
skull det Jag delargörs. utredarens bedömning det säljarenär regelatt som-
kvinnan för deutsätts skadeverkningarna i könshandeln.stora Ettsom- an-
geläget mål för samhället därförär vidta åtgärder minskaratt dessa skade-som
verkningar. Inget talar enligt min bedömning för kriminalisering skulleatt en

sådana effekter.ge
En kriminalisering det gäller eller bådaoavsett riskerarparternaena att- -

driva prostitutionen under jord, den blir svårare kontrollera, det blir svårareatt
kvinnornanå med socialaatt insatser och det enda kommer denärman

kvarvarande och antagligen minskade gatuprostitutionen. Tillvaron för de
kvinnor blir kvar i gatuprostitutionen kan komma bli hård.som att

Det finns också risk för kvinnorna inte vågar söka hjälpatt könshandelnen om
kriminaliseras. Risken för prostituerade och kunder föratt utsätts övergrepp,
utpressning och brottslighet kommer öka. Behovet beskyddare kanattannan av
också komma öka och det blir svårare kommaatt hallickarna. Benägen-att
heten vittna i domstol kommer minskaatt och övergrepp kvinnornaatt mot
skulle inte anmälas i omfattning i dag.samma som

De narkotikaberoende kvinnorna hälften de gatuprostituerade skulleca av- -
knappast påverkas kriminalisering könshandeln. De sig ändågörav en av
skyldiga till brott. Däremot finns risk för brottslighet skulle ökaatten annan om
dessa kvinnor skulle finansiera sitt missbruk på sätt.annat
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tydligaochkönshandeln,ikvinnornatroligt attDet är varasynasatt genom
straffas. Ut-ochlagföraskommergrad männeni högre änhanteringen, atti

medkontaktfåkriminalisering sättkanunderstryker ett attredaren att varaen
inte finnsdetinsatser. Jagför socialademmotiveraoch attkvinnorna anser

medframför nåkriminaliseringviadennaför omvägtillräckliga skäl attatt ta
med dedirektkvinnorerfarenhetsmässigt når mångasociala insatser, när man

i dag.socialtjänsten görinsatser
därkriminaliseratsbeteendenmänskligaexempel påfinnsDet manmensom

kankönshandelngällerdetinsatser. Närsocialainslagbehövaskulleockså av
talareffekt, vilkethaskullesociala insatser emotsäkra påvi rätt enattvara

kriminalisering.
intetalar förpersonalsocialtjänstensfrånsignaler attocksåfinnsDet mansom

påi ställetkönshandelanmäla satsasärskilt benägen utankommer attatt vara
behövsintelagstiftarsamhälletsåledesRiskeninsatser. ärsociala att somen

inteinsatserna,viktigasteoch deprostituerade gördede möteroch somsom
allmänpreventiva effek-uteblir också denfalletOm såi bruk. ärkommer att ta

ten.
Kriminalisering ärnykriminalisering.medrestriktivtskallSamhället vara

alternati-påtaglig skada,medförbeteendegällerdetendastbefogat ett somom
allvar,gärningenstillmed hänsynkrävskriminaliseringsaknas,sanktionerva

ochbeteendetönskvärdaickedetmotverkamedeleffektivtdet omär attett
uppgiften.denklararättsväsendet har att nyaresurser

alternativ tillsaknasdetstyrkamening inteminenligtkan attUtredningen
rättsväsendeteffektivt ellerskullekriminalisering attkriminalisering, att vara

lag.sådanföljahar att nyupp enresurser nog
visaendasamhällets sättkriminalisering ettär attpåfinns övertroDet atten

tillinställningskeptiskjagSjälvi fråga. attstarkt enanserenengagemang
likgiltighettecken påproblem inte ärmetod lösakriminalisering ettettattsom

accepterande.och
ländereuropeiskajämfört medi Sverigeprostitutionen ärOmfattningen av

insatserdebl.a. berordettaorimligtintemycket låg. Det är somanta attatt
Sverige harockså påpolismyndigheter,socialtjänst och attfrångjorts enmen

prostitution.expansivförhinderstarktlagstiftning äri sinskärpa ett ensom
prostitutionenkriminaliseratländerfå jämförbaradefrånErfarenheterna som

uteblivit.ieffekternavisar settstortatt
ansträngningarsinaökaskullesamhället attbedömningendärförJag gör att

inte minstochsociala insatseravhjälpandeochförebyggandebraåstadkomma
skebl.a.kande Dettaeffektervilkareda påföransträngningarnaöka att ta ger.

föreslår.utredarenprostitutionscenterdetgenom
könshandeln, ärkriminaliseraeffekternaviinnanalltsåredanAtt vetnu --

sinaminskarsamhälletföljdenfåockså kunnaskullei fel ände. Det attbörjaatt
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ambitioner på det sociala området denär rättsvårdande myndigheterna får en
framskjuten roll.mer

Följden blir också de förutsätts de skadeverkningarnaatt kvin-storasom -
går miste de insatser effektivt kan minskanorna skadanmest ochom som-

endast bli föremål för de rättsvårdande myndigheternas insatser.

Särskilt yttrande Birgitta Ekströmexpertenav

Det omöjligtär för mig ansluta mig till utredaren Inga-Brittatt Törnells slutsats
båda i könshandeln bör kriminaliseras.att Detparter i ställetär dags att sam-

hället markerar sitt avståndstagande de män använder psykisktgentemot som
och socialt kvinnor och ibland män handelsvaror.utsatta Könshandel ärsom
ingen affärsuppgörelse mellan jämbördiga Det finns få prostitue-parter. ytterst
rade kan ha kontrollsägas sina liv.över De fysiska och psykiska skadorsom
könshandeln för med sig för kvinnorna långtnår bortom det fattbaras gräns.
Det kunskapär utredningen slagit fast. Enligt min mening bör samhälleten som
självklart och tydligt ställa sig på de kvinnornas sida i kampenutsatta mot en
ovärdig och omänsklig könshandel. Inte fortsätta den bestraffningattgenom av
kvinnorna förekommit historien markerautansom attgenom genom ansvaret
hos dem befinner sig i det sociala överläget, nämligen de manliga köparna.som
Det männenköparnaär är grunden för könshandelns existens ochsom som
skall kriminaliseras.

Män stöder män sade manlig professor i radion härom dagenen a propos
tillsättningen kvinnliga forskarassistenter. Detta gäller alla samhälletsav genom
skikt. Antingen vill inse det eller skulle lag kriminaliserar bådaman en som

i könshandeln drabba kvinnornasäljarna,parter de redan lever mycketettsom
liv,svårt männenköparna.än Enligt min uppfattning de anförda skälenärmera

för inte kriminalisera endast köparen ohållbara.att Det finns lagstiftning där
endast de medverkande i handling straffbar,är vid ocker.en av t.ex.en

Andra framkomligavägar är det gällernär kvinnorna. Det felaktigtär att
påstå sociala insatser inte hjälper kvinnorna iatt könshandeln. Malmöprojektet
på 1970-talet mycket framgångsrikt. Tyvärr lades verksamheten ned. Ettvar

lyckat socialt projekt prostitutionsgruppenannat är i Göteborg. instämmerJag
i utredarens uppfattning de sociala insatserna fortsättningsvis inte baraatt skall
bibehållas också förstärkas och förbättras. Ett s.k. halvvägshusutan för kvinnli-

interner ingenstans har vidvägen sin frigivning tänkbarga att ta ärsom en
insats. Det saknas också alternativ för kvinnor i riskzonen. En kriminalisering

kvinnornasäljarna skulle däremot tveklöst försvåra deras tillbakaav väg in i
samhället.
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Den år tillsatta1977 Prostitutionsutredningen den första utredning ivar som
modern tid i Sverige ingående studerade prostitutionen samhällsföreteelse.som
Utredningen betänkandet Prostitutionen iutgav Sverige. Bakgrund och åtgärder
SOU 1981 271. Inom för utredningen publicerades Prosti-ävenramen rapporten
tutionen i Sverige Ds S 1980:9. Prostitutionsfrågan också i Sexual-togs upp
brottskommitténs betänkande Våldtäkt och andra sexuella SOUövergrepp
1982:61. sittI slutbetänkande SOU 1981:71 föreslog Prostitutionsutredningen
ändrad lagstiftning för offentliga pomografiska föreställningar sexklubbsverk-
samhet och straffansvar för hyresvärdar.ett nytt Utredningen ansåg vidare att
straff för den köper sig tillfällig sexuell förbindelse med narkotika-som en
beroende prostituerad borde införas, eftersom det framstår särskilt hänsyns-som
löst och straffvärt använda sig narkotikapåverkadeatt och narkotikaberoendeav
prostituerade. De föreslagna skärpningama förutsatte enligt utredningen att
insatserna från samhällets sida för hjälpa de prostituerade Ökade.att

Förslagen genomfördes endast vad avsåg offentliga pornografiska föreställ-
ningar på så bestämmelsesätt infördesatt i 10 § allmänna ordnings-en ny
stadgan 1956:617. Se 1981822187, bet. 198182:JuU56, rskr. 355, SFSprop.
1982:344. Bestämmelsen innebar anordnande offentligaatt pomografiskaav
föreställningar förbjöds. Fängelse till till månader kan följa för denupp sex som
bryter förbudet.mot

försökEtt till beskrivning det aktuella läget vad gäller prostitutionenav
redovisades under hösten 1991 i promemoria 91-3561 utarbetad inomen
Justitiedepartementet.

Prostitutionsutredningens grundläggande beskrivningar och analyser torde
fortfarande i utsträckning giltiga.stor Såväl den nationella denvara som
internationella prostitutionens omfattning kan dock ha genomgåttantas
förändringar under det dryga decennium gått sedan utredningen slutfördes.som
Prostitutionens dolda karaktär det svårt slå fastgör sådana förändringaratt utan

ingående studier. Av de prostitutionsformer, studerades i slutetmera 70-som av
talet den sker på på massageinstitut, sexklubbar,gatan, hotellsom och-

och callgirlverksamhetrestauranger det bara gatuprostitutionengenom var-
hade direkt kontakt utåt köparna. Mot bakgrundsom mot sexklubbamaen attav

sannolikt har minskat i antal och det har blivit allt svårareatt hyra elleratt äga
lägenhet för prostitutionsändamål, det möjligtär prostitutionenen har söktatt

sig delvis De ökade möjligheternavägar. till marknadsföring vianya nya
kommunikationskanaler 071-telefonnumren, videot.ex. och telefax ochsom nya
former dold annonsering torde ha medfört prostitutionen delvis harav att antagit
ändrade former.

Det finns vidare uppgifter tyder på våldet ochatt deövergreppensom mot
prostituerade kvinnorna har ökat. Vidare det i den allmännagörs debatten
gällande pornografin under l980-taletatt har fått allt brutalare vålds-inriktningen
och det kan finnas sambandatt mellan våldspomografmett och prostitutionen.
Ett sådant eventuellt samband inte föremål för undersökning den förravar av
Prostitutionsutredningen.
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har ändrat karaktärbidragit till prostitutionenytterligare faktor harEn attsom
spridningen ochHittills har dock inte HIVförekomsten och aids.HIVär avav

det här sammanhanget böri Sverige studerats.aids bland de prostituerade I
uppmärksammas.homosexuell prostitution särskiltmanlig

dock gälla inter-prostitutionens former tordeförändringenDen största av
kan intediskussion kring prostitutionenkonsekvenser.nationaliseringens En

Även sittvarje land harsvenskt perspektiv.begränsatlängre göras ett omur
gällerglobala rörelser.det också tydliga Enprostitutionsmönster finns numera

Nordamerikatredje världen till bordeller ikvinnor från Europa,migrationen av
ökade västerländska s.k. sexturismengäller den dramatisktoch Japan. En annan

allt lägre åldrarföreteelse barn iframför Sydostasien.till allt En är attannan ny
miljon barn i världenuppskattar cirkasexuellt. Räddautnyttjas Barnen att en

allvarligare problemaids ocksåprostituerade. ochutnyttjas HIV utgör ettsom
i denna s.k.svenska turister deltari Sverige.i tredje världen Deän som

prostitutionsproblemet.del det svenskasexturism kan sägas utgöra en av
cirka etthundratusenuppskattningar visarfinns preliminäraDet attsom

Organiseradprostituerade ivärlden lever Västeuropa.kvinnor från tredje som
brottsligofta knuten tillförekommer och denhandel med kvinnor är annan

EG-länder. Införfaktum i dagensverksamhet. Rörelser över gränserna är ettett
studeraangelägetsvenskt EG-medlemsskap deteventuellt närmareär att

undersöka det finnseuropeiska länder liksomprostitutionen i övriga att om en
uppmärksamtfinns också anledningprostitutionen inom EG.reglering Det attav

Östeuropa prostitutionen ökar idär mycket tyder påstudera utvecklingen i att
ekonomiska föränd-följd genomgripande sociala ochomfattning avsom en

ringar.
till prostitutionen har ökatglobala problemen knutnaSamtidigt de stort,som

västeuropeiska debattenfinns det i dendå inte minst i tredje världen,och röster
och legitimeringavkriminalisering koppleribrottethar krävt en aven avsom

främmande försådan inställning framstårprostitutionen yrke. En somsom
svenskt synsätt.

Gällande rätt

prostitution sådan finns inte i Sverige.lagstiftning förbjuderNågon somsom
ersättning erbjuda sexuella tjänster. detinte straffbart DäremotDet ärär att mot

prostitueradesexuella tjänster, denstraffbart under vissa villkor köpa närt.exatt
straffbartkap. brottsbalken detunder 18 år. Enligt 6 10 § BrB ärär att genom

skaffa försöka skaffa sig tillfälligt sexuelltutlova eller ersättning elleratt ge
Straffet böter eller fängelse i högstmed någon under 18 år. ärumgänge ärsom

kompletteras regel i kap därmånader. bestämmelse 6 11 § BrBDenna av ensex
i kap. föreskrivet för gärning begåsdet stadgas 6 BrB äratt somansvar som

den inte insåg hadeunder viss ålder skall ådömasnågon ävenmot som menen
andre inte hade uppnått sådan ålder. Om denskälig anledning denattatt anta

tillstånd och köparen har sexuelltprostituerade befinner sig i hjälplöstett
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otillbörligtumgänge utnyttja detta kan bestämmelsenatt sexuelltgenom om
utnyttjande i 6 kap 3 § kommaBrB tillämpas. Straffet för brottatt av
normalgraden fängelse i högst två år och förär sexuellt utnyttjandegrovt
fängelse i högst fyra år.

vissa fallI kan lagstiftning social skyddskaraktär komma aktualiserasattav
för de prostituerade. kanHär socialtjänstlagennämnas 1980:620, lagen

1990:52 med särskilda bestämmelser vård och lagen 1988:870om av unga
vård missbrukare i vissa fall. Smittskyddslagen 1988:1472 kan ocksåom av

i vissa fall bli tillämplig.
Sverige liksomI i de flesta andra länder koppleri förbjudet. Syftet medär

bestämmelserna koppleri straffbelägga handlingarär innebärattom attsom
någon främjar eller utnyttjar prostitution. Enligt kap6 8 första§ stycket BrB
skall den främjar eller otillbörligt ekonomiskt utnyttjar någonett sättsom att

har tillfälliga sexuella förbindelser ersättning dömas för koppleri tillmotannan
fängelse i högst fyra år. koppleriFör straffet enligt 6 kapär 9 § fängelsegrovt
i lägst två och högst år. Som koppleri kan bedömas inte barasex mer
traditionell hallickverksamhet främjande,även iutan annat t.ex sexannonser
tidningar, resefönnedling och liknande.

Ett särskilt straffansvar såsom för koppleri gäller i vissa fall enligt 6 kap- -
8 § andra stycket för fastighetsägareBrB då upplåten lägenhet används fören
prostitution. Fastighetsägare har också särskilda möjligheter sägaatt upp
hyresgäster och bostadsrättsinnehavare lägenhet användsnär på detta sätt.en
Regleringen finns i kap12 42 § 8 jordabalken och kap7 18 § bostadsrätts-8
lagen 1991:614. De redovisade bestämmelserna fick sin utformningnu genom
lagstiftning år 1984 prop.l98384:105,bet.198384:JuU25, rskr. 332, SFS
1984:399. Till grund för lagstiftningen låg i första hand Sexualbrottskom-
mittens betänkande SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp.

Skäl till prostitutionsutredningen ny

Visserligen det bara drygt decenniumär sedan Prostitutionsutredningenett
presenterade sitt slutbetänkande Prostitutionen i Sverige. Bakgrund och åtgärder
SOU 1982:71. Prostitutionen kan emellertid i många avseenden ha ändrat
karaktär och uttrycksformer. Den kan dessutom inte längre i begränsat,ettses
nationellt perspektiv. Dessa förändringar bör studeras. finnsDet i dag även en
ökad kunskap prostitutionen flera aspekter i de flesta länder. Bl.a. harom ur

roll i prostitutionenmännens studerats liksom till prostitutionen närliggande
områden våldtäkt, incest och kvinnomisshandel. Det sexualiserade våldetssom
djupa skador väl kända.är numera

Det sociala arbetet i de städerna har ocksåstörre kunskap både vadgett ny
gäller uppsökande verksamhet och behandlingsarbete. Polisen har vidare i sin
brottsbekämpande verksamhet vunnit viktiga erfarenheter.
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och utifrånall kunskapangelägetfinner det vägaJag att sammannuvara
åtgärdersamhälletsochförnyad kartläggningdenna översyn motgöra avenen

prostitution.

uppdragUtredningens

ochkartläggningförutredare tillkallassärskildföreslår göraJag attatt enen
skall kartläggaUtredarenprostitutionen.samhällets åtgärderöversyn motav

de problemoch särskilt belysai Sverigeomfattning ärprostitutionens som
gäller såväldessa.orsakerna till Detprostitutionenförknippade med samt

förut-utredarenVidare börhomosexuell prostitiution.heterosexuell som
lämpligprostitutionenkriminaliseringsättningslöst undersöka är enavom en

prostitu-det gäller bekämpainsatserförstärka samhälletsåtgärd för när attatt
åtgärder och hureventuellaföreslå andraocksåuppdraget liggertionen. l att

tillredovisa förslagutredarenVidare skallgenomföras.skulle kunnadessa
internationellt.nationellt Isåvälupplysningsarbeteinformations- och som

uppgifter och områden.nedan angivnasärskilt studerauppdraget ingår att

omfattningenKartläggning av
gjorts sedanomfattning har inteprostitutionensstudieingåendeNågon av

vidd ochproblemetsfå uppfattning1970-talet. Förslutet att omenav
formerna föromfattningen ochgenomföras därstudieförändringar bör en ny

denna studie börkartläggs.homosexuella prostitutionen Iheterosexuella ochden
kontaktannonsprostitutionen,barnprostitutionen,s.k. sexturismen,också den

Sydostasien ochkvinnoimporten frånoch07l-telefonnummren Östeuropa
uppmärksammas.

arbeteoch polisenssocialtjänstensUtvärdering av
harGöteborg och MalmöSverige Stockholm,städerna ideI större --

konti-eller mindreunder 1980-taletoch polisens arbetesocialtjänstens mer
har huvud-kvinnor. Arbetetför prostitueradenuerligt haft riktade insatser

be-därutöver ingåttGöteborg haruppsökande karaktär. Isakligen haft
börarbeteinformation riktad till allmänheten. Dettahandlingsarbete och

Erfarenheterutformning och resultat.riktlinjer,utvärderas vad gäller insatser,
bör kunskaperbeskrivas. Likasåskadeverkningar börprostitutionens omav

sig analyseras,till kvinnor prostituerarbakgrundsfaktorer bidrar attsom
sexuellaerfarenheterexempelvis tidiga övergrepp.av

förhållande tilldiskuteras iprostitutionen börsärskilda insatsernaDe mot
uppmärksamhet börordinarie arbete. Speciellsocialtjänstens och polisens ägnas

förekommandemissbruksproblem. redovisning börEnkvinnor har ges avsom
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riktade behandlingsinsatser och tillämpningen lagen vård missbrukareav om av
i vissa fall LVM det gäller prostituerade. Utredningen bör också studeranär
det sociala arbete för hjälpa prostituerade utförs i Oslo. insatserDessaatt som
kan jämförelsematerial till de svenska förhållandena.utgöra ett

Redovisning frivilligt arbeteav

Frivilliga insatser såväl den inhemska den internationellamot som pro-
stitutionen har fram under det decenniet. Som exempel kanväxt senaste
Svenska Kyrkans och Rädda arbete harBarnens De bl.a.engagerat signämnas.
i problemen med bamprostitution i Sydostasien och också bidragit med
upplysningsarbete i Sverige. och andrasDeras insatser bör redovisas.

Utvärdering lagstiftningsåtgärderav m.m.

Effekterna den lagstiftning förbud offentliga pomografiskamotav om
föreställningar infördes i allmänna ordningsstadgan10 § den1956:617som

juli il 1982 anledning Prostitutionsutredningens förslag bör utvärderasav
prop. 198182:l87, bet. 198182:JuU56, rskr. 355, SFS 1982:344. Likaså bör

utvärdering ske ändringarna koppleribestämmelsen den juli1 1984en av av
1983841105, bet.prop. 198384:JuU25, rskr. 332, SFS behov1984:399. Om

ändrad lagstiftning visas föreligga bör sådana förslag fram.läggasav
prostituerade löperDe generellt risk för framför alltstörre utsättassett att

våldsbrott andra Hittills har dock inte omfattningen dennaän grupper. av
brottslighet gått utläsa kriminalstatistiken. Utredningen bör undersökaatt ur
möjligheterna redovisa omfattningen denna brottslighet.att av

Kriminalisering prostitutionenav

fråga i debattenDen samhällets åtgärder prostitution har tilldragitmotsom om
sig intresse prostitutionen skall kriminaliseras eller inte. kravstörst är Deom

straffbeläggningpå ställs, bl.a. flertal motioner under höstenettsom nu genom
1992, utformas olika. Antingen krävs både köpare och säljare skall straffasatt
eller straff enbart skall drabba köparen. hävdasDet vissaatt attav en
kriminalisering den enda verkningsfulla dels den effektär vägen, genom som

straff i det enskilda fallet medför och dels det generella fördömmandeett genom
från samhällets sida straffbeläggning innebär. Eventuellt skulle alltså ettsom en
straffbud i form kunnanågon fylla normbildande funktion och därigenom fåen

viss avhållande effekt.en
Prostitutionen oförenlig med individens möjlighet utvecklasär att som

människa. Samtidigt har inte samhället kommit till med prostitutionen.rätta
aktualiserarDetta självfallet frågan kriminalisering prostitutionen.om en av
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förbudEtt prostitution skulle klart förmot de prostitueradesgöra kundkrets
prostitution verksamhet samhälletatt är finner förkastlig. Riskerna fören som
köparens beteende ingripande bliratt känt för familjen, iett umgänges-genom

kretsen och bland arbetskamrater skulle öka. Detta skulle säkerligen kunna vara
starkt avhållande faktor för del köparna och troligen verkastoren en av mer

avhållande på dem det straff, blir denän rättsliga följden upptäckt.som av en
På sikt skulle förbud kunna medföra ändrad inställningett hos många icke-en
kriminella köpta könsförbindelser.män En straffbeläggningmot skulle också
kunna verka avskräckande kvinnornas verksamhet.

Mot kriminalisering talar bl.a. svårigheter tillräckligt tydligt beochatten
den brottsligaavgränsa gämingen och bevissvårigheter. Från det straffbara

området måste självfallet uteslutas sådana beteenden uppfattas normalasom som
människor emellan. Prostitution bygger i normalfallet vidare uppgörelseen
mellan två under ömsesidigt samtycke. Ingenderaparter har något intresse av

avslöja något brott begåtts. kanatt Man frågaatt sig offer i dettaärvem som
Ärnorrnalfall det dessutom tillräcklig grund för kriminalisering atten

utomstående betraktar detta norrnalfall prostitution stötande ellerettav som
förkastligt beteende Handlingen sker oftast synhåll för vittnen. Iutom stort sett
det enda få bevis skullesättet att provokation polis, social-vara genom av
arbetare eller andra skulle samarbeta med polisen. Denna brotts-som typ av
bekämpning har ingen tradition i Sverige och skulle fall föra med sigvart
betydande problem för polisen i dess brottsbekämpande verksamhet. Prostitu-
tionen skulle vidare troligtvis bli osynlig iännu dag och därigenomänmera
svårare kontrollera. Det kan då finnas ökadatt risk för våld och övergrepp mot

Ävenprostituerade. hallickarnas makt kan öka. Samhällets möjligheter hjälpaatt
de prostituerade skulle också kunna minska.

Om enbart köparnas beteende kriminaliserades skulle detta med stor san-
nolikhet kunna bilda grogrund för olika slags utpressningsverksamhet.

kanDet vidare hävdas generellt förbud införsatt efterlevnadett inteom vars
på effektivt går kontrollera, detett sätt enbart leder tillatt rättsmedvetandetatt
urholkas och respekten för andra regler ochatt lagar minskar.

Frågan kriminalisering prostitutionen innehåller i enlighet med vadom en av
jag har redovisat många känsliga avvägningar och svåra överväganden.nu
Utredaren bör förutsättningslöst olika alternativöverväga och särskilt analysera
kriminalpolitiska effekter eventuell kriminalisering. frågasDenna lösningav en
i andra jämförbara länder bör studeras. Rättsväsendets kostnader för sådanen
reform skall jämföras med insatser på andra områden, såsom förebyggandet.ex.
arbete.

Redovisning internationella erfarenheterav

Det framtida sociala och polisiära arbetet måste ske med beaktande ettav mer
internationellt perspektiv tidigare. Utredaren börän denna bakgrundmot
inventera och analysera prostitutionspolitiken i några länder med olika inriktning
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organisationersfrivilligainställningenofficiellaområde. Såväl dendettapå som
lagstiftning bör redovisas. Detnuvarande EG-ländemasstuderas.arbete bör De

tillkan relateraserfarenheternaoch nordiska störreviktigt de svenska ettär att
studeras.regelverkinternationellagranskning bör ocksådennasammanhang. I

arbeteför utredningensRamar

utfärdats dentilläggsdirektivallmännaarbete gäller deutredningensFör som
1984:5.särskilda utredare dir.ochtill samtliga kommittéerfebruari 198416

förslagi tilläggsdirektivenbeakta vadskall särskiltUtredaren sägs attomsom
minskautgifterna elleroffentligainte får öka defrån kommittéema stats-

inkomsterna.
vid utgången år 1994.slutförtarbete skallUtredarens senast avvara

Hemställan

bemyndigarregeringenanfört hemställer jagtill vad jagMed hänvisning attnu
chefen för Socialdepartementet

19 medkommitteförordningen 1976: 1omfattadtillkalla utredareatt aven --
prostitutionen i Sverige,utredninggenomförauppdrag att omen

tilloch biträdesekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
utredaren.

regeringen beslutarhemställer jagVidare att
Utredningarfemte huvudtitelns anslag A2.skall belastakostnadernaatt m.m.

Beslut

bifaller hansöverväganden ochtill föredragandensRegeringen ansluter sig
hemställan.

Socialdepartementet
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