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Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal 
gjennomføres i forbindelse med ”Året for like muligheter”. Hovedmålsettingen er 
å fremme like muligheter for alle gjennom å bidra til økt kunnskap om likestilling og 
diskriminering i Europa. I løpet av 2007 er målet bevisstgjøring, ansvarliggjøring og 
skape debatt om rettigheter, deltakelse, anerkjennelse og respekt.  
 
Kampanjen er et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet, Juridisk Rådgivning for 
Kvinner, LO, Kvinnefronten i Stavanger og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet.  
 
Målet med kampanjen 
Et viktig virkemiddel for å bekjempe prostitusjon og menneskehandel er økt 
kunnskap, holdningsendringer, handling og forebyggende arbeid. 
Denne kampanjen har som hovedmål å gi informasjon til menn som kjøper sex, om 
de individuelle og samfunnsmessige konsekvensene for den som selger sex. 
Kampanjen oppfordrer menn som kjøper sex til å bruke hodet og tenke på at kjøp av 
sex skader et annet menneske. Vi håper at kortkampanjen har bidratt til å skape en 
ekstra barriere for menn som vurderer å kjøpe sex.   
 
 
Hvorfor menn som kjøper sex som målgruppe? 
Det er ofte mye fokus på kvinner som selger sex i debatter om prostitusjon som et 
samfunnsproblem. Kjøperen blir ofte ikke diskutert eller satt til ansvar. Derfor har 
denne kampanjen valgt å henvende seg til kjøperen for å synliggjøre den parten som 
bidrar til å opprettholde krenkelsen av den som selger sex.  
 
Det er en utbredt myte om at de som kjøper sex er ensomme, handikappede og 
”mindre pene” menn som ikke kan få sex på andre måter. Flere undersøkelser viser 
at virkeligheten er annerledes. Den typiske sexkjøperen er en ganske alminnelig 
mann og familiefar. 
 
Vi ser også de siste tre årene at Norge også er et attraktivt marked for kriminelle 
menneskehandlere som organiserer kvinner og menn til prostitusjon. Dermed er 
menn som kjøper sex i Norge med på å opprettholde en kriminell virksomhet, 
samtidig som man, bevisst eller ubevisst, utnytter et annet menneskes skjebne. 
 
I Elin Kippe’s rapport ”Kjøper ”ekte mannfolk” sex”, viser studien av 20 menn som 
kjøper sex at de forsvarer sine sexkjøp med følgende argumenter:   

- Prostitusjon er verdens eldste yrke, og en samfunnsnødvendighet.  
- Menn har sterke seksuelle drifter som må tilfredsstilles.  
- Dersom ikke menn får utløp for sine seksuelle behov, kan de i verste fall 

forgripe seg på en kvinne.  
- ”Jeg er nødt til det. Jeg får ingenting av kona …hvis ikke den ene oppfyller 

krav, er det ingen vei utenom. Å kjøpe sex er naturlig.” 
- Sex som en rettighet for menn og en plikt for kvinner. 
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- En mann sier for eksempel: ”Når du får lyst og har bestemt deg for å kjøpe 
sex, er det sånn at du må gjennomføre det for å få ro i kroppen. Du er så kåt, 
gira. (…) De som må ha, vil ha, vil gjøre det bestandig. Det er ikke noe vi gjør 
for moro skyld, bruker opp alle de pengene. Det er fordi vi må!” (Kippe, 2004, 
side 89). 

- Noen sammenligner det å kunne velge seg en kvinne etter humør og lyster 
med en slags jakt. 

 

De fleste kan imidlertid ikke tenke seg å være kjæreste med en prostituert, viser 
rapporten til Kippe. De vil ikke ha en kvinne som har sex med så mange. Den 
prostituerte er den seksuelt tilgjengelige der de kan prøve ut ting de ikke vil gjøre 
med kjæresten/samlivspartneren.  

 
Samfunnet forøvrig 
Prostitusjon er et kulturelt og strukturelt samfunnsfenomen, hvor kvinner med 
bakgrunn i fattigdom, stoffmisbruk, seksuelle overgrep, menneskehandel og mangel 
på reelle valgmuligheter blir sårbare for en stadig stigende etterspørsel etter 
prostitusjon. Kilde: REDEN, Danmark 

 
Vi tror og mener at manglende likestilling i samfunnet er en av flere årsaker til at 
prostitusjon fortsatt eksisterer. Derfor er det viktig å arbeide mot menns vold mot 
kvinner for å opprettholde fokuset på maktforholdet mellom kjønnene. De 
kommende generasjoner bør få muligheten til å vokse opp i et samfunn som har en 
bevissthet om viktigheten av likestilling mellom kjønnene. 
 
Prostitusjon er etter vårt syn en utøvelse av seksuell vold mot kvinner, med store 
menneskelige konsekvenser. Å akseptere at menn kjøper kvinner strider med ideen 
om at kvinner og menn skal ha like rettigheter og samme menneskeverd. 
 
 
Konsekvenser for kvinner i prostitusjonen 
For menn som kjøper er det bare sex, for henne er han kanskje kunde nr 8 den ene 
dagen. Det er en utbredt illusjon blant menn som kjøper sex at kvinner i 
prostitusjonen ikke lider, for de har jo valgt dette livet selv. Mennenes illusjon 
stemmer dårlig med studier av og med kvinnene i prostitusjon. Mange kvinner i 
prostitusjon er handelsobjekter i kriminelle nettverk, og blir utnyttet i prostitusjon og 
sexindustrien. De fleste norske og utenlandske kvinnene i prostitusjonen er sosialt 
marginalisert, og sliter med fysiske og/eller psykiske men som følge av slitasje på 
kroppen.  
 
Erfaringene fra ROSA- prosjektet som yter bistand og beskyttelse til kvinner utsatt 
for prostitusjon i menneskehandel i Norge, tyder på at de har levd et tøft liv i 
prostitusjonen. De er ofte slitne, noen forteller om grove overgrep, noen er 
traumatiserte, noen er redde og opplever sin situasjon som håpløs.   
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Internasjonal forskning kan dokumentere at kvinner i prostitusjon får alvorlige 
depresjoner, angst, søvnproblemer, traumer, begår selvmord. Selvmordstanker er 
vanlig for de som utsettes for denne type krenkelse, noe som en også finner igjen i 
forskningen på kvinner som utsettes for vold av samlivspartner. Kilde: ”Kvinner i 
seksuelt slaveri” av Kathleen Barry 1979 

 
En kanadisk undersøkelse hevder at prostituerte kvinner faktisk løper en 40 ganger 
høyere risiko for å bli drept enn kvinner utenfor prostitusjonen. Kilde: Coalition 
against Trafficking in Women (CATW) [http://www.catwinternational.com] 
 
 
Utekontakten i Bergen ved Kaia-teamet har laget en rapport som viser at kvinnene i 
gateprostitusjonen har vært utsatt omfattende vold, trusler og overgrep. videre viser 
de at kvinnene har en svært høy terskel for å erkjenne at de er utsatt for vold, og for å 
melde vold til politiet. Kilde: (Walk on the Wild Side. Om kvinner i gateprostitusjon i 
Bergen og vold. 2002). 
 
Undersøkelser viser dessuten at 65 – 90 % av de prostituerte kvinnene har blitt utsatt 
for seksuelle overgrep i barndommen av menn som de har nære relasjoner til.  
Kilde: Coalition against Trafficking in Women (CATW) [http://www.catwinternational.com] 
 
Det å være i prostitusjon innebærer å utsette seg for stor risiko for voldtekter, 
mishandling, frihetsberøvelse, kjønnssykdommer, skader på skjelett, underliv og 
anus, uønskede aborter og andre fysiske og psykiske skader.  
 
Vi som samfunn er nødt til å flytte fokus i debatten, vekk fra kvinnene i 
prostitusjonen og over på kundene. Vi er nødt til å fokusere på kundene for å finne 
løsninger slik at noe kan gjøres med skadevirkninger prostitusjonen har.  
 
Samtidig er det viktig å spørre seg om hvorfor det alltid menns behov for nærhet og 
tilfredsstillelse som skal imøtekommes? Og hvem skal gjøre den jobben, hvis de 
fleste er enige om at de ikke ønsker at deres datter, mor, søster eller venninne skal 
gjøre den?  
 
Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som 
påfører kvinnene disse skadene. 
 
 
Vi kan ikke skille mellom prostitusjon og menneskehandel 
Det har vært en tendens til å se på menneskehandel som et relativt isolert problem, 
som kun i begrenset grad sees i sammenheng med prostitusjon. Prostitusjon og 
menneskehandel kan man ikke se på som to atskilte fenomener.  
 
I regjeringens handlingsplan mot handel mot kvinner og barn (2003-2005) heter det 
at det er hovedsakelig handel med kvinner og mindreårige som utnyttes i 
prostitusjon eller for andre seksuelle formål, som forekommer i Norge. 
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I rapporten ”Crossing Borders” (2003) er et av hovedfunnene at det er svært 
vanskelig å trekke klare grenser mellom prostitusjon og menneskehandel der det er 
bakmenn og halliker involvert. Kvinner som av ulike grunner har valgt å gå inn i 
prostitusjon, kan like fullt bli utnyttet og dermed ofre for kvinnehandel. Ser man 
dette i sammenheng med overnevnte opplysninger om økningen i antall utenlandske 
prostituerte som er registrert, er det stor sannsynlighet for at kvinner som er ofre for 
menneskehandel i Norge, også havner i prostitusjon.  
 
Dette viser at begrepene prostitusjon og menneskehandel er nært sammenknyttet. 
Man kan ikke se fenomenene uavhengig av hverandre, siden de fleste kvinner som er 
utsatt for menneskehandel til Norge også havner i prostitusjon. Sammenhengen 
mellom kvinnehandel og prostitusjon er klar.  Kilde: (Melby 2005, Spesialoppgave om 
Handel med kvinner) 
 
 
 
Hvordan nå ut med kampanjen  
Kortet (som vist over) ble trykket opp i 30 000 eksemplarer og ble i løpet av uke 22 og 
23 i juni distribuert gjennom ”Kort Sagt Stativene” på ca 300 utvalgte kiosker, barer, 
kafeer, restauranter, festivaler og kinoer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Kristiansand og Tromsø. 
 
Erfaringene kortselskapet har viser at målgruppens alder for slike kortkampanjer i 
stor grad er mellom 16 og 40 år.  
 
Resultat 
Citrus Media A/S har hatt ansvaret for trykking og distribusjonen av postkortene. 
Deres oversiktsrapport viser at gjennomsnittet på forbruk av kortene disse ukene lå 
på 81 %, mens postkortet ”Tenke – ikke krenke” lå litt over med et resultat på 88 %.  I 
følge Citrus Media A/S er dette et svært bra resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

 


