Uttalelser fra Norsk Kvinnesaksforening:
Kriminaliser horekundene!
Denne uttalelsen ble vedtatt på møtet i
Arbeidsutvalget (AU) 24.mars 2003 etter
at arbeidet med å sluttføre uttalelsen ble
delegert fra landsstyremøtet i januar
2003:
(NKF har med dette inntatt det samme
standpunktet som øvrige kvinneorganisasjoner (unntatt PRO-senteret), nemlig
å gå inn for kriminalisering av horekundene. Uttalelsen ble sendt til (t.o.) PROsenteret, Krisesentersekretariatet, FOKUS, JURK, Kvinnefronten, Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet.)
Norsk Kvinnesaksforening mener at
prostitusjon ikke kan forstås løsrevet fra
de sosiale realitetene vi lever i. Prostitusjon gjenspeiler og opprettholder ulik
maktfordeling mellom kvinner og menn,
og mellom rike og fattige.
Mange kvinner er tvunget til å selge
kroppen sin. NKF mener at prostitusjon
er vold mot kvinner, og kan ikke ansees
som et yrke eller en frivillig byttehandel
på et fritt marked. Prostitusjon vil aldri
være kvinners førstevalg som inntektskilde i et likestilt samfunn med like muligheter på tvers av kjønn. NKF ønsker et
samfunn der ingen kvinner skal måtte
selge kroppen sin.
Det har ikke vært tradisjon for å rette
søkelyset på at menn kjøper seg prostituerte. Kjøperne er usynlige. Ethvert medieoppslag viser det både når det gjelder
tekst og bilde. Men Palermo-protokollen
fra 2000 som Norge har undertegnet, fokuserer på kjøperne. Denne FN-protokollen gir forpliktelser i forhold til handel med kvinner. NKF mener det er på
høy tid at den norske offentligheten og
lovverket fokuserer på kjøperne.
Som første land i verden innførte Sverige
i 1999 straff for kjøp av prostituerte. Utredninger om effekter av loven viser at
gateprostitusjonen har minsket og at antallet kjøpere har gått ned. Et annet vik-
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tig argument for kriminalisering, og som
blir fremmet av den svenske regjeringen,
er at et lovforbud minsker etterspørselen
og slik er med på å redusere rekruttering
til prostitusjon.
Den svenske loven har i alle fall ført til
bevisstgjøring rundt prostitusjon og har
hatt en normgivende effekt. Prostitusjon
angår nemlig oss alle. At enkelte prostituerte selv er imot kriminalisering, kan ikke
være et tungtveiende argument i samfunnsdebatten . I et samfunn hvor prostitusjon foregår, er alle kvinner potensielt
til salgs. Ingen kan leve upåvirket av dette!.
Det hevdes at prostitusjonsmiljøene
går under jorda og at de prostituertes kår
vil bli forverret ved kriminalisering av
kundene. Men prostitusjonen er allerede
i dag i stor grad under jorda i bordeller
og i ”massasjeinstitutter”.
En lov om kriminalisering vil ikke løse
hele problemet. Slik er det på andre samfunnsområder også. Likevel sier en lov
noe om samfunnets holdninger, den gir
sterke signaler om hva samfunnet aksepterer.
Men et lovforbud må følges opp ved at
loven blir håndhevet. Kvinner må også
hjelpes ut av prostitusjonen. Videre må
kvinner som er handlet med over landegrenser få opphold i Norge. Det må settes
inn langt mer omfattende ressurser på å
ta halliker, og de må få strengere straffer
enn tidligere.
Norsk Kvinnesaksforening støtter kriminalisering av horekunder!
Med hilsen Norsk Kvinnesaksforening
v/ Siri Hangeland, leder

