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Side 3

Forord
Historierne i denne publikation er indsamlet med henblik på at skabe en dialog
blandt professionelle om forebyggelse af unges salg af seksuelle ydelser.
Publikationen kan bruges til inspiration for en dialog blandt professionelle
om unges seksuelle adfærd, og om hvilke muligheder man har for at håndtere og forebygge unges prostitution.
Dialogen blandt professionelle om unges salg af seksuelle ydelser er nødvendig for at kunne gribe ind i sager, hvor unge benytter prostitution som
overlevelsesstrategi.
Temahæftet henvender sig primært til professionelle ved institutioner, der
arbejder med socialt udsatte og sårbare unge mellem 14 og 18 år, f.eks.
professionelle fra anbringelsesområdet, kriminalpolitiet, det kommunale
klubområde, sundhedsplejersker, familieplejekonsulenter, socialafdelinger,
psykologer, opsøgende teams, forskere, etc.
Nogle drenge og piger bruger seksualiteten til at opnå kontakt eller til at
skaffe sig husly, minimal omsorg, interesse, for at bevare en plads i hierarkiet, for at undgå vold, for penge, en pose slik, to cigaretter, et taletidskort
eller hash. Nogle opfatter salg af seksuelle ydelser som en ’lovlig’ måde at
skaffe stoffer eller penge på, når betingede domme eller andre sanktioner
truer. Nogle unge vænner sig langsomt til at benytte seksuelle ydelser i vanskelige situationer, eller når de har brug for at skabe kontakt. Det er svært
at skabe sunde relationer i et belastet miljø.
Unge, som indgår i prostitutionslignende relationer, er i en særligt sårbar
situation ikke bare socialt og menneskeligt, men også hvad angår deres
socialisering som individer og som seksuelle væsener.
Seksualiteten, og måden vi bruger den på er vigtige faktorer i puberteten
og er en vigtig del af identitetsdannelsen. Unges salg af seksuelle ydelser
og seksualitet er områder, som kalder på vejledning, viden og professionelles konstruktive interesse.
En stor tak til alle, som har bidraget med historier og interviews. Alle historier og interviews er anonymiserede: sted- og personnavne er ændret af
hensyn til bidragydernes tavshedspligt og anonymitet.
Marie Luise Nørrelykke,
projektkoordinator 2004
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Side 4

Unge og salg af seksuelle ydelser
Dialog er det vigtigste
redskab
Hvorfor er en mistanke om prostitution så svær at tage op med kollegerne? Mange professionelle inden
for anbringelsesområdet føler usikkerhed ved at skulle tage teenageres seksualitet op i det professionelle rum. De færreste har den uddannelsesmæssige baggrund for at
gøre det. Samtidigt kan der opstå
spekulationer omkring om emnet
mon ikke krænker de unges personlige integritet og kan risikere at ødelægge de skrøbelige relationer personalet med møje har bygget op; Er det ’snageri’ at spørge til deres
seksuelle relationer? - Hvilke ord
man må bruge om kønsdelene? Hvad kalder man de forskellige stillinger?

For at kunne forebygge unges prostitutionslignende relationer er det
afgørende at institutionerne har en
forståelse og politik for hvordan
man forholder sig til de unges seksualitet og ikke mindst til de seksuelle relationer, som minder om prostitution. Arbejdet med forebyggelse af prostitution er på den måde
ikke væsentligt anderledes fra
andre problematiske områder
inden for arbejdet med socialt
udsatte og sårbare unge, f.eks.
stofmisbrug, kriminalitet, skolegang og den unges forhold til
familien. Det handler også her om
at kunne tage den svære dialog
og opbygge et holdbart netværk omkring den unge dreng
eller pige.

Den umiddelbare afvisning risikerer
man imidlertid også i arbejdet med
de unges kriminalitet og stofmisbrug. Der er derfor ingen grund til
at opfatte afvisningen som et tegn
på at ’det der med seksualiteten klarer de selv’. Erfaringerne viser at de
fleste unge er meget glade for at
finde voksne, som har lagt usikkerheden på hylden, vil tale med om
og lytte til deres erfaringer med sex,
lyst, følelser, underlivets indretning,
deres kærester, trivsel og relationer.
En andel af disse unge har erfaringer med seksuelle krænkelser.
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De unge
Unges salg af seksuelle ydelser er et
emne, som ikke er særligt godt
belyst. En norsk og en dansk undersøgelse fra hhv. 2000 og 2002
peger dog på nogle forhold, som
ofte optræder i forbindelse med
unges salg af seksuelle ydelser. Der
nævnes blandt andet sparsom kontakt til skolekammerater, skoleskift,
dårlig kontakt til mor eller ingen
mor, at have overværet eller selv
have været udsat for fysisk vold,
alkohol- og eller stofforbrug, bruger
meget tid i storbymiljøer og for
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drenge at have anden etnisk baggrund end dansk.
Disse forhold er ikke ukendte i
arbejdet med udsatte unge. Og de
lader antyde, at der sandsynligvis
kan findes en højere andel af unge,
som sælger seksuelle ydelser eller
har gjort det blandt socialt udsatte
og sårbare drenge og piger.
En interviewundersøgelse af danske
ungeinstitutioner fra 2000 viste at
emnet prostitution generelt ikke
indgår som en del af omsorgs- og
behandlingsarbejdet med anbragte
unge. De 10 døgninstitutioner, som
indgår i undersøgelsen, fortæller
alle at de ser problematiske seksuelle relationer blandt de unge, men
også at de arbejder med prostitution som et uskadeligt symptom på
den unges vanskeligheder. De prioriterer at arbejde med de øvrige
problematiske forhold omkring den
unge.
Unges finansiering af tøj, stoffer,
telefonforbrug eller andet kan ske
gennem kriminalitet, men også
gennem salg af seksuelle ydelser; de
socialt udsatte og sårbare unges
evt. kriminalitet arbejdes der målrettet med, mens seksuelle relationer af mange professionelle betragtes som en privatsag, uanset deres
prostitutionslignende karakter.

UNGE

Unge som gennem teenageårene
vænner sig til at tilbyde seksuelle
ydelser og dermed til at tilsidesætte
almindelige gældende normer, misbruge seksualiteten, kroppen og
følelsesregistret er på længere sigt
prostitutionstruede.

Historierne
Historierne i dette hæfte er indsamlet hen over efteråret 2002 ad to
veje. For alle historierne gælder det
at person- og stednavne er ændret
eller udeladt af hensyn til bidragydernes anonymitet og tavshedspligt.
En del af historierne er enten skrevet
ned på opfordring af undertegnede
eller redigeret sammen fra interviews med professionelle, der arbejder med udsatte unge forskellige
steder i Danmark.
En anden del af historierne er indsamlet gennem interviews med
udsatte unge i Århus området. I
interviewene blev der ikke spurgt
direkte til de interviewedes egne
erfaringer, men interviewerne bad
de unge fortælle om deres kammeraters seksuelle forhold. Ud af disse
samtaler kom historier om prostitutionslignende relationer og ren prostitution blandt deres jævnaldrende.
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Side 6

De professionelle fortæller
Nye mobiltelefoner
En ældre mand begynder at ringe
på døgninstitutionens dør og til
nogle af pigernes mobiltelefoner.
Vi reagerer først, da han sender et
postkort til pigerne, hvor han
opfordrer dem til at ringe snart, så
han kan høre deres små, frække
stemmer.

ligt. Politiet melder tilbage, at manden har fået besked på aldrig at vise
sig i nærheden af døgninstitutionen. Vi har ikke set ham siden, men
der er kommet flere postkort til et
par af pigerne.

Jeg får en snak med pigerne, og det
viser sig at være særligt tre piger,
der gennem et stykke tid har talt
med ham og fået både taletidskort
og penge. Jeg bliver direkte i min
tale og spørger til, om de har dyrket
sex eller, om han har krænket dem.
To af pigerne benægter, de synes,
at han er sød, fordi han vil forære
dem alt muligt, men de fortæller
også, at han er ved at blive klam.
De to piger virker rimeligt lettede
over, at vi tager snakken og skammer sig lidt over, at de har været så
dumme. Den tredje pige, på 15 år,
bliver dog ved med at grine og
siger, at hun er ligeglad med at, han
er klam. Hun vil gøre hvad som
helst for at få mobiltid og siger, at
han også har lovet dem nye mobiltelefoner.
Jeg kontakter politiet, som indvilger
i at tage ud og få en forebyggende
snak med manden, selv om han
ikke har gjort noget beviseligt ulov-
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7-11 ude i byen. Navnet er inspireret af en butikskæde, der holder
døgnåbent.
De tidligere anbragte unge har tit
en stor fortrolighed med pædagogerne på institutionen. På samme
tid er de blevet ældre og fornuftigere, og deres oplysninger er som
regel holdbare. De fortæller, at det
er kendt i byen, at de to veninder
går fra hash-klub til hash-klub og
sælger sig selv for en klump hash.
I flere af by-busserne har vi set grafittier med den ene af pigernes
navne, som er usædvanligt. Der
står, at hun er en luder.
Pigen nægter pure, at hun kunne
finde på noget som helst. Hun er
også en af de piger, vi oplever som
seksuelt meget grænseoverskridende. Hun praler tit til de andre unge,
om at hun har haft otte fyre på en
gang osv. Men pædagogerne kan
ikke få hul på bylden.
– Kvindelig socialpædagog

Den 15-årige pige (som ikke ville
opgive kontakten til den ældre
mand) har en veninde udenfor institutionen, som hun ser ofte.
Gennem vores kontakter med tidligere anbragte unge hører vi, at de
to veninder går under betegnelsen
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En pose slik
På en døgninstitution finder personalet ud af, at en dreng på 17 år
udnytter nogle af pigerne sexuelt.
Specielt en pige på 15 år. De er ikke
kærester. På et tidspunkt bliver de
taget i akten. Da personalet efterfølgende spørger pigen, hvorfor hun
gik i seng med fyren, siger hun, at
hun fik en pose slik for det.
– Kvindelig socialrådgiver

Side 7

alternativ til foranstaltningen, familie eller venner, og tog derfor
ophold på gaden.

inde, ikke have frihed til at gå osv.),
gik han tæt på personalet og lavede
samlejebevægelser op af os.

Da jeg fik kontakt til drengen og
efterfølgende spurgte til, hvordan
han havde klaret sig økonomisk,
fortalte han, at han havde skaffet sig
penge til mad, cigaretter, hash osv.
ved at tilbyde unge piger og ældre
kvinder seksuelle ydelser i deres
hjem. Derved fik han også mulighed for at overnatte indendørs.

Jeg konfronterede ham med min
oplevelse af ham og hans adfærd,
hvorefter han gik amok og smadrede sit værelse. Han blev askegrå i
ansigtet og skreg, at han ville ud og
have luft, at han ikke kunne trække
vejret.

Drengen betragtede i første
omgang ikke sig selv som prostitueret. Adspurgt fortalte han, at det i
begyndelsen var ok, men som tiden
gik og det blev af nød, blev det
ulækkert. Han gav udtryk for, at han
nu følte et stort ubehag ved denne
måde at overleve på.
– Mandlig socialpædagog

Penge til mad
Jeg blev bedt om at tage fra
Sjælland til Fyn for at finde en etnisk
dreng på 16 år. I hjemmet var
drengen blevet voldsomt og bizart
seksuelt misbrugt af sin far, hvilket
var kendt af de sociale myndigheder. Han havde været indskrevet i
en socialpædagogisk foranstaltning,
men var raget uklar med stedets
personale, og havde forladt foranstaltningen. Han havde ikke noget

Uddannelsesplads
En etnisk dreng på 15 år havde, fra
første dag på den sikrede afdeling,
en ekstrem seksualiserende adfærd
overfor personalet og de andre
unge på afdelingen. Han relaterede
ofte begivenheder til noget seksuelt, eksempelvis når han truede personalet, var det med ord som: ”jeg
knepper dig”. Og når han var frustreret over sin situation (at være låst

UNGE

Drengen modtog indimellem besøg
af en dansk mand, der gav ham forholdsvis store gaver i form af slik,
parfume og penge, hvilket vi som
personale undrede os over. Som
tiden gik og drengen fik oparbejdet
tillid til os, fortalte han af sig selv, at
manden kendte andre drenge, som
han hjalp med at skaffe job og
uddannelsespladser. Drengen gav
udtryk for, at han ikke brød sig så
meget om manden, men at han var
god at have til at hjælpe med at
skaffe job og andre goder. Drengen
fik senere mod til at fortælle, at der
også indgik seksuelle ydelser
mellem dem. Der blev indgivet politi-anmeldelse.
– Mandlig socialpædagog
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Side 8

De professionelle fortæller
Tryghed
En dansk pige på 16 år blev anbragt
på den sikrede afdeling. Allerede
den første dag, hun var på afdelingen, indledte hun et seksuelt forhold
til en dreng. I løbet af den første
uge havde hun haft sex med 4 ud af
5 drenge på afdelingen. Hun skiftede nu imellem dem, og der opstod
et stort jalousidrama imellem
drengene. Hun blev af drengene
kaldt ”luder”, samtidig med at de
brugte hende videre.
En aften ved sengetid tilkaldte hun
personale. Jeg gik ind til hende, og
fandt pigen siddende nøgen på sit
skrivebord. Hun bad mig komme
ind og snakke med hende. Jeg bad
hende om at tage tøj på og kalde
på mig, når hun var påklædt. Da
hun efterfølgende kaldte på mig,
var hun påklædt, men kunne ikke
komme med noget konkret at tale
med mig om.
Da vi talte med pigen om hendes
adfærd på afdelingen, gav hun
udtryk for, at sådan havde hun tidligere fundet og fået tryghed hos
andre voksne og unge på øvrige
foranstaltninger rundt om i landet.
Pigen har haft en opvækst i en
meget aparte familie, hvor seksuelle
ydelser bla. foregik mellem alle
familie medlemmer f.eks. mellem
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forældre og børn og mellem søskende.
– Mandlig socialpædagog

Hendes umodne adfærd gør at hun
tit kommer i konflikt med de andre.
Samtidig ligger storbyen lige udenfor og lurer. Vi er vidende om, at
hun har et særdeles aktivt sex-liv, og
at hendes seksuelle adfærd opleves
meget grænseoverskridende af
andre unge.
En dag kommer hun grædende
hjem efter besøg i hjemmet, som
ligger i en mindre by. Hun fortæller
at en flok indvandrerdrenge har forsøgt at tvinge hende og veninden
til oral-sex, men pigerne gjorde
fysisk modstand og slap væk. Jo
mere hun fortæller, des mere overbevist er jeg om, at politiet skal indblandes. Det hun fortæller om er i
mine ører et regulært overgreb.

Gæld
En pige på 15 år er anbragt på en
døgninstitution. Anbringelsen er
den seneste i en lang række op gennem hendes liv. Hun har været
udsat for massivt omsorgssvigt.
Pigen ser ældre ud end hun er, men
intelligentsmæssig og socialt oplever vi hende langt yngre end 15 år.
Hun virker mest harmonisk i tæt
kontakt med en voksen. Gerne samtidig med at hun tegner eller
beskæftiger sig med børneting.

OG SALG AF SEKSUELLE YDELSER

Jeg beslutter mig for at kontakte
politiet i den pågældende by. De
beder os komme ind til en afhøring.
De kender godt drengene. Under
afhøringen kommer det frem, at
pigen har dyrket sex med flere af
dem tidligere. Hun forklarer, at det
er afdrag, og at hun skylder dem
beløb, hun ikke kan betale tilbage.
Det drejer sig tilsyneladende om
meget små beløb. Selv om betjenten opfatter historien, som at hun
er blevet forsøgt tvunget til sex, står
pigen svagt i sagen.
– Kvindelig socialpædagog
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Kvitteringer
En dreng på 17 år er familiesammenført til Danmark - faderen er
flygtning. De er ikke muslimer.
Drengen er anbragt fordi faderen
gentagende gange har udsat
moderen og drengen for grov vold.
Drengen lider af mareridt og oplever tilsyneladende en del flashbacks fra tidligere oplevelser.
Hans kontaktpædagog laver en livshistoriebog med drengen. Under
denne proces undrer kontaktpædagogen sig over de store huller, der
er i drengens historie. Bl.a. kommer
han til at fortælle om nogle hemmelige søskende, som han har i
hjemlandet, og som faderen ikke
må vide eksisterer. Langsomt falder
en del brikker på plads, og vi får en
stærk mistanke om, at moderen har
været prostitueret i hjemlandet.
Han fortæller om alle de mænd, der
kom hver dag, og så blev han sendt
ud for at lave noget andet.
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Det vi dog finder mest bemærkelsesværdigt er, at han har
meget dyrt tøj og mobiltelefoner og, at han ikke henter sine
lomme-penge. Vi konfronterer
ham flere gange med vores
oplevelser og vil se kvitteringer på hans ting. Han
fortæller, at hans mor har
givet ham dem. Men det er
tvivlsomt, hun lever meget
spartansk på bistandshjælp
og har flere hjemmeboende
børn.
Efterhånden begynder han at vise
os kvitteringer for alt, han kommer hjem med. Der er for mange
tusinde kroner. Vi taler på vore personalemøder og til supervision om
mistanken om, at han prostituerer
sig, men aner ikke, hvad vi skal stille op.
– Kvindelig socialpædagog

Senere får vi en ny mistanke.
Mistanken opstår på baggrund af
flere forskellige opdagelser. Bl.a
opdager vi, at han har down-loaded
hardcore børne-porno i stor stil fra
nettet. Selv om det uden tvivl er
ham, nægter han. Han opleves også
som meget styrende i forhold til
enkelte af pigerne, og det er kendt
på institutionen, at han benytter
pigerne til seksuelle tjenester.

UNGE
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Side 10

De professionelle fortæller
Partyliv
Som ansat i et projekt for unge med
psykiske og sociale problemer, hvor
de unge boede i egen bolig, var jeg
kontaktperson for Birgitte på 17 år.
Hun syntes, at det var et ”nederlag”
ikke at kunne klare sig selv, og hun
gjorde derfor meget ud af at holde
sine vanskeligheder gemt. Hun tog
10.klasse på VUC, men levede
derudover et liv med fart på.
Birgitte var tæt knyttet til en
veninde, der boede hos sin mor. De
gik meget op i tøj og udseende, og
brugte mange penge på det.
Partymiljøet var det der optog dem

mest, og de var hver weekend til
tecnofester rundt omkring i landet.
Jeg havde mange samtaler med
Birgitte om stoffer, idet jeg havde
en mistanke om, at hun eksperimenterede en del. Hun benægtede,
det kunne hun aldrig finde på. Det
var kun taberne, der havde brug for
stoffer, sagde hun. Jeg tænkte ofte
på og forsøgte også at tale med
hende om, hvordan hun og
veninden fik råd til alle de fester og
ikke mindst tøjet der hørte med.
Dette havde hun altid en forklaring
på, f.eks at de fik tøjet af venindens

mor, at de lånte tøj af hinanden, at
de ikke brugte penge, når de var til
festerne, fordi de ikke drak osv.
Når Birgitte var i projektets fælleshus, brugte hun og veninden en del
tid med at chatte på internettet. En
eftermiddag fik de travlt med at
skjule skærmbilledet, da jeg kom
forbi. Jeg spurgte til, hvad de havde
gang i, og måtte presse for at få lidt
at vide. De havde fundet en hjemmeside, hvor man kunne sælge
brugte trusser for 500 kr. Det kunne
der vel ikke ske noget ved, udover
at det var ulækkert at tænke på. Vi
snakkede lidt frem og tilbage, og
samtalen endte med, at det selvfølgelig ikke var noget de kunne finde
på. Jeg lod det derefter ligge og
talte ikke mere med Birgitte om det,
idet bekymringerne for Birgittes forbrug af stoffer og partylivet fyldte
meget mere.
To år efter mødte jeg den ene af
pigerne. Hun fortalte, at de havde
forsøgt sig som prostituerede gennem et escortbureau, men var holdt
op igen, fordi de syntes, mænd var
ulækre.
– Kvindelig socialpædagog
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Badeværelset
På et tidspunkt var jeg opsøgende
medarbejder for udsatte unge i
alderen 12-25 år. Jeg var i kontakt
med en lille gruppe unge mellem
14 og 16 år. De havde fundet sammen på et værested, hvor de frit
kunne komme og gå. Der var intet
pædagogisk personale på stedet.
De var alle unge, der var i konflikt
med deres familie, og flere af dem
var droppet ud af skolen. Mens socialforvaltningen
arbejdede
på
anbringelse for flere af dem, hutlede de sig igennem hverdagen,
boede lidt rundt omkring osv.
Gruppen bestod af 3 drenge og
Lene på 14 år, der var kæreste med
en
af
drengenes
storebror.
Storebroderen boede i ungdomsbolig og i perioder holdt gruppen til
hos ham. Den eneste voksenkontakt
gruppen havde var os opsøgende
medarbejdere, der også havde en
masse andre opgaver ved siden af.
Kontakten med os kunne derfor ikke
karakteriseres som tæt, men vi var
der. Opgaven for os var at forsøge
at bibeholde kontakten, indtil der
blev fundet løsninger. Et par mindre
drenge, der også holdt til på værestedet, var meget fascineret af
gruppen og hægtede sig på i det
omfang, de kunne få lov.
De to mindre drenge bad på et tidspunkt om en fortrolig snak med os.
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Vi mødtes med dem, og de fortalte,
at de en aften havde været med
oppe i storebroderens lejlighed. Hos
Storebroderen havde den sædvanlige gruppe været samlet, og de
havde røget en masse hash, sniffet
dåser med lightergas. Det var imidlertid ikke det, der havde været
svært at se på, men det Lene var
blevet udsat for.
Lene og storebroderen havde været
på badeværelset med låst dør. De
andre jokede med, hvad der foregik
derude. På et tidspunkt kom storebroderen ud fra badeværelset og
spurgte om der var andre der ville
derud, og derefter gik de derud på
skift. De mindre drenge så til, og de
forstod på det hele, at pigen gav
blowjob. Da dem, der ville, havde
fået tur kom Lene grinende ud derfra. De to mindre drenge valgte
derefter at gå fra lejligheden. De var
efterfølgende
noget
rystede.
Selvom det virkede til at være frivilligt fra Lenes side, syntes de, at det
var for meget.
Jeg tog derefter en snak med Lene,
hvor kun hun og jeg var til stede.
Jeg fortalte hende uden omsvøb,
hvad jeg havde hørt, og at grunden
til snakken her var omsorg og
bekymring for, om hun havde det
godt med det der foregik. Lene
åbnede helt op, og det blev en lang

UNGE

snak, som kom til at handle om
følelser, grænser, kærester, gruppepres, stoffer, konflikter derhjemme,
skole, ja, faktisk alt i hendes liv. Det
var temmelig svært det hele, og
hun følte, at hun stod ret alene.
Hun kunne ikke længere tale med
sin mor.
Efter aftale etablerede jeg kontakt til
socialforvaltningen, og der blev kigget på Lenes situation. Under en af
Lenes afklarende samtaler med socialrådgiveren (jeg er ude af billedet
igen) fortæller hun, at jeg var den
eneste voksne, der nogensinde
havde talt rigtigt med hende. Det
var tankevækkende, når jeg på baggrund af en sporadisk kontakt til
pigen, konfronterede hende med
noget, der var så pinligt og privat.
– Kvindelig socialpædagog

OG SALG AF SEKSUELLE YDELSER

11

140-03-021 Modprojekt

09/01/04

13:37

Side 12

De professionelle fortæller
Naturlig levevej
En meget ung pige kommer ind på
socialforvaltningen, sammen med
en mangeårig kontanthjælpsmodtager. Pigen siger ikke noget under
hele samtalen. Hun ser ikke ud til at
være retarderet eller på anden
måde handicappet.
Kontanthjælpsmodtageren fortæller
i pigens påhør, at han havde været
på besøg hos en ven, hvor han
havde konstateret, at pigen var blevet tvunget til at: ”sprede ben og

udnytte den naturlige levevej hun
var udstyret med”.
Kontanthjælpsmodtageren fortæller
videre at pigen var totalt underlagt
manden. Hun havde på et tidspunkt
spurgt, om hun kunne få noget
mad, hvortil manden var gået ud i
hønsehuset, havde snuppet en
høne og hugget hovedet af den,
smidt den på bordet foran pigen,
samtidig med han sagde: “Her har
du noget mad, men før du går i
gang med at tilberede den, er der
lige et par stykker, du skal have
kneppet”.
Den situation synes min kontanthjælpsmodtager var for grov, så han
havde taget hende med sig.
Med det kendskab jeg havde til min
kontanthjælpsmodtager,
kunne
man stille spørgsmål ved, om det
var helt gratis at bo hos ham, og
hvilke modydelser pigen skulle yde.
Jeg forsøgte derfor at få en dialog i
gang om andre måder at være sammen på, men begge parter gav klart
udtryk for ikke at ønske indblanding.
– Mandlig socialrådgiver
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Side 14

Fra interview med professionelle
Gæstfrihed
En pige har svært ved at få venner.
Hun elsker at chatte over internettet
og vil gerne i kontakt med drenge
med gang i. Hun bruger seksuelt
betonede chatnavne, og de giver
hurtig respons. Hun mødes med
nogle af drengene fra chatten ude i
byen. Hun nyder de uforpligtende
kontakter og udleverer sit mobiltelefonnummer til dem, der beder om
det. Indimellem har hun sex med
nogle af drengene. På et tidspunkt
begynder hendes mobilnummer at
cirkulere blandt drengene, og hun
bliver inviteret med til fester hos
personer hun ikke kender. Til gengæld for gæstfriheden og de gratis
drinks giver hun seksuelle ydelser til
drengenes ’venner’.

klarer de den gratis mad med at
manden er ’en onkel’.

Til rådighed
Vi havde en pige, som flyttede herfra for 1 års tid siden. Hun var vild
med én af drengene, og gik i seng
med ham, når han synes, at han
skulle i seng med hende. Han havde
en kæreste ovre på den anden afdeling og havde løbende andre som,
han var sammen med. Men på
trods af det, så stillede hun sig altid
til rådighed

En onkel
To etniske drenge opdager at ejeren
af et mindre madsted interesserer
sig seksuelt for dem. Han beder
dem gå med ud i baglokalet. De
spørger nysgerrigt, hvad de kan få
til gengæld. De går med ud i baglokalet. Manden får lov at røre ved
den ene af drengene, mens den
anden holder vagt. Drengen bliver
ophidset, selvom han synes manden er latterlig. Efter besøget i baglokalet spiser drengene flere gange
gratis hos manden. De skiftes til at
holde vagt. Overfor vennerne for-

14
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have et seksuelt forhold til hinanden, mens han tager billederne. Da
de vender hjem til institutionen
opfører de sig underligt. Personalet
spørger, om de har haft sex med
manden. Det svarer de benægtende på.

Fotoserie
To 17-årige piger får kontakt med
30 årig mand, pigerne er beærede
over at han viser dem seksuel interesse. Han inviterer dem også på øl
et par gange. De synes, at han er
meget gammel, men går alligevel
med, da han inviterer dem på alkohol og hash i sit hjem. Han er amatørfotograf og tilbyder pigerne
5.000 kroner for at posere til en
fotoserie. Pigerne indvilger i at
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Vi snakkede meget med hende om
det. At hun skulle lade være, men
hun kunne ikke sige nej, fordi hun
var vild med ham. Det var jo også
sårende for hende, for hun så, at
han også var sammen med de
andre piger. Det var kun et forbrug
af hende. Hun har været 16 på det
tidspunkt. Hun havde været misbrugt. Hun havde haft en frygtelig
kummerlig skolegang. Hun er blevet flyttet fra mange forskellige skoler.
Det kan godt være, hun har fået
noget tryghed også i elevgruppen,
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noget tryghed og noget beskyttelse. Det tror jeg faktisk, hun har
fået.

Side 15

foregå i løbet af no-time i en middagspause eller i overlapningen
mellem to vagter. Hun skulle lige ud
af døren om natten. Det foregik
overalt. Og det var mange, hun var
sammen med, det var det altså.
Vi snakkede med den ene af de
drenge, der brugte hende. Det, der
også lå i det, var, at de grinede af
hende bag hendes ryg. Og det var
altså lidt synd for ikke at sige meget
synd, fordi hun var sådan et lille livsstykke, egentlig meget glad. Men
det sker altså tit. Når det er incest
piger, kan de ikke selv stoppe det.

2 gram hash
To piger ønsker at ryge hash. Den
ene kender en pusher. Hun skriver
en sms til ham og spørger, hvor
meget hash de kan få for et blowjob. Pusheren skylder en anden fyr
en tjeneste. Han foreslår, at den ene
af pigerne tager ud til den anden fyr
og giver ham blowjobbet. Til gengæld kan de hente 2 gram hash hos
pusheren bagefter. Den stærkeste
pige, hende der kender pusheren,
sender den anden pige af sted. Da
hun har givet den fremmede fyr et
blowjob, afhenter de sammen 2
gram hash hos pusheren.

Mellem linierne

Smøger
For en del år tilbage havde vi en
pige, en lillebitte tyk prop, som var
utrolig charmerende. Men hun blev
altså misbrugt, og det var i flæng, at
hun lod sig misbruge. Jeg tror hun
fik smøger og sådan lidt forskellige
goder ud af det.
Vi snakkede med hende om det, og
at hun skulle lade være. Men det var
jo svært at gribe ind, fordi det kan

Jeg kan ikke sige, at det var prostitution, men vi har haft nogle
drenge, som nok har haft nogle sexlege sammen, som ikke burde være
forekommet. Det er sådan mellem
linierne, vi har kunnet høre, hvad
der foregik. Men det kom aldrig op
til overfladen, hvad det lige var, der
skete.
Jeg tror de havde mange ”sjove”
julelege sammen, altså hvor de
eksperimenterede meget med sig
selv og hinanden. Det hørte ikke til
i den aldersgruppe, de havde. De
bliver jo noget grovere, når de bliver voksne. Der kunne godt have
været noget handel i de lege.
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Side 16

Interview med anbagte piger
Du er bare flot
For mit vedkommende har jeg altid
mest kendt udlændingedrenge, og
de kan bare det der med: ”åh, jeg
elsker dig” og ”åh, hvor er du bare
flot, og hvor er du bare dejlig” og
digte det ene og det andet, og de
gør det kun for at komme i seng med
pigen. De er gode til at charmere sig
frem. Og derfor er der mange piger,
der hopper på den. Bagefter, så render drengene rundt og kalder pigen
for en luder, fordi de har været i seng
med hende. Fordi de er blevet
opdraget med, at hvis en pige går i
seng med en dreng, inden hun er
blevet gift, så er hun en luder. Og
det er derfor, at mange udlændingedrenge udtaler sig meget dårligt om
danske piger tit.
Der er mange, der ser piger sådan,
at piger kan være ludere, men fyre
kan ikke være ludere. For mig er det
omvendt, jeg synes at drenge, det er
hovedsageligt dem, der er ludere,
og jeg siger det også til dem. Det er
ikke noget problem for mig. Jeg siger
helt ligeud, når jeg møder en fyr, der
render rundt og praler med, at han
har været i seng med den ene og
den anden, så siger jeg til ham: ”ved
du hvad, du er ikke andet end en
luder”.
De bliver selvfølgelig gale, de siger
”vi er mænd, vi kan ikke være lude-
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re”. Selvom mange piger også gør
utrolig mange dumme ting, så har
jeg altid følt mig forpligtet til at
beskytte kvinder, fordi jeg selv er en
kvinde. Hvis en pige hun gør nogle
ting, så føler jeg mig forpligtet til at
ødelægge alt det der med, at det er
kvinder, der er ludere og det er
kvinder, der er sådan og sådan og
sådan. Fordi det er trættende hele
tiden at rende rundt og tænke på: at
man skal passe på, hvad man gør,
man skal passe på, hvem man snak-
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ker med, man skal passe på det ene
og det andet.
Mens de der fyre, de føjter bare
rundt til den ene pige og den anden
pige og prøver bare på at komme i
kanen med alle sammen. Og nogle
piger de hopper sgu på de søde ord
der.
– etnisk pige på 19 år
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Side 17

Kunderne

80 eller 100

Der er jo nogle drenge, der lige
tager tre af sted ned til sådan et
luderbureau. Det gør de bare, det
kan de godt gøre sammen. Min
kæreste har fortalt, at to af hans venner syntes, at han skulle ned til sådan
en luder. Det var til hans fødselsdag.
Det var før vi kom sammen. Så tog
de bare tre venner af sted - for sjov.
Han skulle have det i fødselsdagsgave. Det var de ikke flove over. De syntes, det var sejt at gøre det.
De er i tyverne, men de gjorde det,
da de var…, jeg ved ikke, hvor
gamle de var, da de gjorde det.
Det tror jeg, der er mange drenge,
der gør. De tager bare af sted et par
stykker.

Jeg har gået på 10 forskellige skoler,
så jeg har mødt rigtig mange forskellige slags mennesker og gået i så
mange forskellige klasser med så
mange forskellige mennesker i de
klasser der.
Når du bliver ældre, når du bliver 17,
18, 19 år, så er det jo ikke sejt længere. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er
sejt længere, men så er det ikke fedt
længere at have været i seng med så
mange forskellige. Det er mere sejt i
en yngre alder. Og det er også i en
yngre alder, at man begynder at drikke og eksperimentere med stoffer og
sådan nogle ting. Når man først bliver ældre og er blevet klogere, og
hjernen den har udviklet sig mere, så
kan man godt se, at det er forkert,
og så går det op for en, at det var
ikke specielt…, det var ikke noget
godt. Men nogle af dem bliver også
ved. En jeg kendte, spurgte jeg, da
hun var 16 år, om hvor mange hun
havde været sammen med. Lige
siden hun var 11-12 år, har hun også
dyrket sex, hun var seksuelt aktiv. Jeg
spurgte hende så om, hvor mange
hun havde været i seng med, og
hun havde været i seng med
omkring 100. Jeg talte. Jeg har jo
kendt hende i lang tid, og vi talte
begge to, jeg kom ca. op på 80 og
hun kom videre. Jeg kender nogen,
der har været i seng med ca. lige så

– etnisk pige på 19 år
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mange. Men hende her blev bare
ved og ved og ved.
Nu er hun 18 år, og nu er hun sammen med en fast fyr, og hun får et
barn om 1 måned. Jeg ved ikke, om
det er godt eller dårligt.
Hun er stadigvæk en, der går i seng
med mange fyre, men hun gør det
ikke for gaver, hun gør det ikke for
sådan noget længere. F.eks. når hun
går på diskotek, der var engang et
rygte om, at hun havde været på diskotek og så havde hun suttet pik på
4-5 forskellige fyre, på det her diskotek, inde på toilettet. Og det synes
jeg bare er ulækkert. Jeg fik at vide af
hendes såkaldte veninde, at det var
rigtigt, og det synes jeg bare er for
meget.
– pige på 19 år
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Side 18

Interview med anbagte piger
Nogle gange kom vi sent hjem om
aftenen. Vi var ude at føjte rundt og
tog til fest. Jeg har været ude i
mange forskellige slags miljøer, det
var et rimeligt hårdt miljø. Jeg var
ikke særlig gammel, 13 år, så stak jeg
af hjemmefra. Så stak jeg over til
hende, fordi der var man altid velkommen. Nogle gange kom vi hjem
om aftenen, hvor der lå nogle fremmede mænd og sov i hendes seng
inde på hendes værelse.
Jeg syntes, det var ulækkert. Jeg vidste det ikke i starten. Hun kom og fortalte det et stykke tid senere, at hendes mor var luder.
- Undrede du dig over, at de lå i din
venindes seng, de der mænd?

Mor og datter
Jeg kan huske, at jeg gik i skole med
en, hvis mor, var fra Thailand.
Hendes mor var luder.
Jeg tror også pigen selv gik ind i
branchen senere hen. Jeg var hjemme hos hende mange gange.
Det var uhyggeligt, syntes jeg, for
jeg kan huske en af de første gange,
jeg stak af hjemmefra, det var hjem
til hende. Det var uhyggeligt, fordi
der var mange forskellige mænd, der
sov hjemme hos hende, hjemme hos
dem.
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Næh. De sov. Jeg tænkte ikke på det
på den måde. Jeg tænkte ikke så
meget over sådan nogle ting faktisk,
i den alder der, det gjorde jeg ikke,
men jeg syntes, det var lidt ulækkert.
Moren brugte stoffer, men ikke hårde
stoffer. Jo, hun brugte næsten alt
undtagen dope, altså heroin. Hun
eksperimenterede med mange forskellige stoffer. Moren var ikke særlig
tit hjemme. Hun så virkelig også hærget ud, hun var en grim lille kvinde.
Hun var ikke særlig flot, meget rynket
og så meget slidt ud. Og så en dag,
da havde hun haft en kunde, som
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havde givet hende en kæmpe pelsjakke. Den var alt for stor og hun
var bare lille og spinkel og ikke særlig
stor, og hun kom bare slæbende.
Hun ville bare have den på midt om
sommeren, så hun tog den på. Det
så bare så sjovt ud, for den var så
stor for hende og den var lang, og
så slæbte hun den, mens hun gik.
På et tidspunkt var min veninde også
prostitueret. Jeg har mistet kontakten
til hende mange forskellige gange.
Jeg møder hende en gang imellem,
så er hun lidt rundt omkring, hun er
en forvirret pige. Tager lige pludselig
afsted til København, eller lige pludselig er hun i Holland eller et andet
sted. Hun kan ikke holde sig i ro særlig meget, men hun minder overhovedet ikke om sin mor.
Hendes mor var slidt og hun var…,
man kunne da se på hende, at hun
var fuldstændig slidt, hendes mor.
Men hun var en, hende pigen, hun
var en meget frisk pige, og hun var
en glad pige. Det virkede altid som
om, hun havde kontrol over tingene.
Hun har gjort det, det har ikke rørt
hende specielt meget, jeg tror bare,
det er fordi, hun kan godt lide
penge, og det kunne hendes mor
også godt.
– anbragt pige
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Side 19

En ven
Jeg fik det altid, stofferne. Men det
kommer an på, hvem du er sammen
med, hvem du ryger sammen med.
Der var nogle, der røg dope og
sådan nogle ting. Hvis de var heldige, så havde de en god omgangskreds, selvom det ikke er en god
omgangskreds, men de hjalp hinanden med at skaffe nogle penge.
Måske aftalte de at lave et røveri
sammen, eller et kup sammen
eller noget på den måde. Så var
der nogen, der var uheldige nok
at støde ind i en gammel mand,
udlænding. Jeg kan
huske, han tilbød dem
det og blev deres ven.
Men senere hen, da
han kunne mærke, at
nu var de virkelig hooked på det, tilbød han
at finde nogle mænd til
dem, så de kunne blive
prostituerede. Men jeg
kan huske, at dem jeg
kender, de sagde alle
sammen “nej” på det
tidspunkt. Så langt ville
de ikke gå.
– anbragt pige
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Side 20

Historierne i denne publikation er indsamlet med henblik på at skabe
en dialog blandt professionelle om forebyggelse af unges salg af seksuelle ydelser.
Modelprojekt

PRO ÅRHUS

Publikationen kan bruges til inspiration for en dialog blandt professionelle om unges seksuelle adfærd og om hvilke muligheder man
har for at håndtere og forebygge unges prostitution.
Dialogen blandt professionelle om unges salg af seksuelle ydelser er
nødvendig for at kunne gribe ind i sager hvor unge benytter prostitution som overlevelsesstrategi.
Temahæftet henvender sig primært til professionelle ved institutioner,
der arbejder med socialt udsatte og sårbare unge mellem 14 og18 år,
f.eks. professionelle fra anbringelsesområdet, kriminalpolitiet, det
kommunale klubområde, sundhedsplejersker, familieplejekonsulenter,
socialafdelinger, psykologer, opsøgende teams, forskere, etc.

Kunderne og straffeloven
Med ændringen af lov nr. 228 §223a af april 2003 er det blevet strafbart at købe seksuelle ydelser af personer mellem 15 og 18 år. Det er strafbart for kunden at give løfte om
betaling for en seksuel ydelse, også selvom kunden ender med ikke at betale. Betaling eller
løfte om betaling omfatter ting eller transport, som kan opgøres i penge.
Det er derfor strafbart at betale for seksuelle ydelser med f.eks. mobiltelefoner, nye jeans,
taletidskort, taxature, hash, hårde stoffer, togbilletter, make up, parfume, nye sko, etc.
Betaling omfatter dog ikke f.eks. overnatning i kundens hjem eller madvarer fra kundens
køleskab, idet man ikke skønner at disse ting kan gøres op i penge.
En person, der som kunde har købt seksuelle ydelser af et barn under 15 år straffes efter
loven om seksuelle overgreb.

