
Hvide kvinders byrde 
 
Kvindehandel. De er sexslaver og ofre for menneskehandel. Sådan tænker vi, når vi ser 
udenlandske prostituerede på gaden. Men tendensen inden for dansk og international forskning 
er at se dem som overlevere - som immigranter, der sælger sex. 
 
Af JEPPE MATZEN 
»40.000 tvangsprostituerede oversvømmer VM i fodbold.« Sådan lød overskrifterne i alverdens medier 
op til verdensmesterskabet i fodbold i Tyskland i 2006. EU og internationale hjælpeorganisationer stod 
bag efterretningerne om, at især østeuropæiske menneskehandlere planlagde at score kassen på 
sexhungrende fodboldfans.  
Herhjemme skred blandt andet socialdemokraterne til handling og arrangerede en aktionsdag, som 
skulle få fodboldglade danske mænd til at holde sig i skindet. Ifølge partiets kampagne var det muligt, 
at helt op til 100.000 letpåklædte kvinder - heraf mange handlede - ville stå klar til at lokke dem i uføre. 
Da VM var ovre, viste det sig, at det anslåede antal af tvangsprostituerede var vildt overdrevet. 
Undersøgelser udført af tyske hjælpeorganisationer under VM fandt kun frem til i alt fem handlede 
kvinder under arrangementet. Medierne var hoppet på en veltilrettelagt PR-kampagne, der havde brugt 
opmærksomheden omkring fodbolden til at sætte kvindehandel eller såkaldt menneskehandel til 
prostitution på den politiske dagsorden.  
Historierne om de tusindvis af handlede kvinder, som tvinges til prostitution ved større 
sportsbegivenheder, er siden hen dukket op med jævne mellemrum. Selv tallet 40.000 genbruges. Det 
gik igen under VM i Sydafrika i 2010, og senest i år har de amerikanske medier berettet om, at 15.000 
kvinder er blevet handlet under den amerikanske fodboldfinale Superbowl i Arlington i Texas.  
At mediernes tal for omfanget af handlede kvinder er overdrevne og i bedste fald meget tvivlsomme 
hersker der udbredt enighed om i den internationale forskningsverden inden for menneskehandel og 
prostitution. 
 
Tallene kommer ofte fra religiøse anti-prostitutionsbevægelser, hjælpeorganisationer eller aktivistiske 
feminister, der ikke kan siges at være upartiske observatører af udviklingen på feltet.  
Det samme gælder synet på karakteren af kvindehandel. Billedet af den handlede tredjeverdens-eller 
østeuropæiske kvinde, der tvinges til at prostituere sig af mandlige bagmænd og bliver hentet af en 
alfons i lufthavnen og ført direkte til bordellet, er langtfra repræsentativt. Virkeligheden er mere 
nuanceret end som så, viser det sig, hvis man spørger dem, der forsker i kvindehandel og prostitution.  
EN af dem er Marlene Spanger fra Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, der 
netop har forsvaret sin ph. d.- afhandlingom thailandske migrantkvinders salg af seksuelle ydelser i 
Danmark. I løbet af de seneste tre år har Spanger gennemført observationer og interviews med 14 
kvinder, talt uformelt med endnu flere på stripbarer og bordeller og opsøgt de thailandske sexarbejdere 
uden for deres arbejdsplads og gennem det sociale hjælpearbejde.  
»Den måde, sextrafficking sættes i tale af de fleste hjælpeorganisationer og af staten herhjemme er ikke 
dækkende. Kvinderne betragtes over en kam som ofre, der er tvunget ind i sexarbejdet, og derfor skal 
sendes hjem igen, hvor de så skal repatrieres og have et almindeligt arbejde ved hjælp af en NGO,« 
siger Spanger og tilføjer: »Men de kvinder, jeg har talt med, opfatter ikke sig selv som ofre, sådan som 
de for eksempel bliver betegnet af hjælpeorganisationerne Reden International eller Hope Now. Derfor 
vil de ikke sendes hjem igen. De opfatter sig selv som migranter, der arbejder med sex. De er typisk 
kommet hertil, fordi de søger en bedre tilværelse. Nogle ved godt, at de skal arbejde med sex, inden de 



tager hertil, men de ser det som den eneste mulighed for at emigrere. Andre har ingen planer om at 
sælge seksuelle ydelser, men ender i prostitution, når de er kommet til landet.« Når de thailandske 
kvinder først er kommet ind i landet, bliver de som regel gift med en dansk mand, fordi det er den 
eneste måde, de kan få opholdstilladelse på. Men selvom nogle måske vil lade en moralsk dom falde 
over kvindernes relation til disse mænd, så er det ikke noget, de thailandske kvinder kan nikke 
genkendende til.  
»Kvinderne opfatter sig selv som overlevere, nogle der er kommet til landet for at tjene penge, så de 
kan skabe nogle bedre vilkår for sig selv og deres børn. De har netværk og et hverdagsliv, de indgår i 
det thailandske migrantfællesskab i Danmark, kender andre thailandske kvinder, der sælger seksuelle 
ydelser, som de har et socialt samvær med - sådanne forhold er med til at give deres tilværelse 
mening,« siger Spanger. 
 
På den baggrund er det forkert blot at fokusere på kvinderne som prostituerede og ofre.  
Nogle af kvinderne har brug for hjælp, mener Spanger, men de skal ikke nødvendigvis »reddes« fra 
prostitution eller omplantes til et liv uden for prostitution i deres oprindelsesland.  
Mange af kvinderne har bare brug for konkret assistance i form af lægetjek eller andre sociale tiltag. 
Når kvinderne alligevel ofte får påhæftet et offerprædikat, hænger det sammen med, at de typisk bruges 
i en større, ofte religiøst eller feministisk motiveret kampagne, drevet af hvide middelklassekvinder, 
forklarer Spanger - der understreger, at hun ikke selv hører til dem, der mener, at prostitution skal 
legaliseres.  
SPANGER har i sin forskning identificeret fem forskellige forståelsesrammer, som har formet synet på 
prostituerede herhjemme og haft betydning for de offentlige politikker på området igennem de seneste 
godt 100 år.  
Fra 1874 og frem til 1906 var prostitution i Danmark et lovligt erhverv. Prostitution blev dengang set 
og forstået igennem en juridisk prisme - som noget, der skulle reguleres og kontrolleres.  
Den juridiske vinkel på sagen mistede sin indflydelse mellem 1902 og frem til lovændringen i 1906, 
hvor en alliance mellem en religiøs og en feministisk forståelse af problematikken dukkede frem. Bag 
den feministiske forståelsesramme stod kvindesagsforkæmperne, der vandt terræn i starten af 1900-
tallet. Resultatet af deres og de religiøse bevægelsers kampagne var, at prostitutionserhvervet blev gjort 
ulovligt i 1906. Derefter gik de prostituerede delvis under jorden, og deres virke blev herefter i en 
årrække forstået igennem en medicinsk forståelsesramme, hvor prostitution især blev forstået ud fra et 
ønske om at begrænse omfanget af kønssygdomme. 
 
Først fra starten af 1970erne blev prostitution betragtet som et socialpolitisk anliggende og de 
prostitueredes problemer som et udtryk for dybereliggende sociale problematikker.  
De senere års debat om menneskehandel skriver sig på sin vis ind i en socialpolitisk forståelsesramme 
om undertrykkelse og offerroller. Men samtidig kan man også tale om, at der er opstået en alliance 
mellem feministiske og religiøse kræfter, der kan minde om den, der stod bag ulovliggørelsen af 
prostitutionserhvervet tilbage i 1906. Ligesom feministerne vil redde de handlede kvinder fra de 
undertrykkende mænd og patriarkalske samfundsstrukturer, vil de religiøse bevægelser redde kvinderne 
- om end ikke fra mænd, men fra den synd det er at bedrive sex uden for ægteskabet. På den baggrund 
er der opstået et offer-og-redder sprog, som ikke tager højde for, hvad de såkaldt handlede kvinder eller 
sexarbejdende immigranter egentlig selv mener. 
 



Denne alliance har fået politisk opbakning herhjemme, blandt andet fordi indvandringsproblematikken 
har trængt sig på. Det at redde kvinderne ved at sende dem hjem til deres oprindelseslande og forsøge 
at skabe en tilværelse for dem dér, var en holdning, der passede fint ind i både hjælpeorganisationers, 
dele af feministmiljøets og regeringens dagsorden, da man i fællesskab lavede den første handlingsplan 
for menneskehandel til prostitution i 2002. Netop hjemsendelsen og synet på de migrerende kvinder 
som ofre for menneskehandel er et vigtigt element i denne handlingsplan, som siden 2002 er blevet 
opdateret løbende.  
 
Problemet er, at kvinderne ikke vil hjem. Det gælder ikke kun for de thailandske kvinder, der i nogen 
udstrækning kan siges at være mindre udsatte for egentlig menneskehandel end for eksempel 
nigerianske kvinder er. Ifølge Sine Plambech , der er socialantropolog, ph. d., ved DIIS og gæsteforsker 
på Columbia University, vil nigerianske kvinder også helst blive i Danmark. Også selvom de her i 
Vesten lever et barsk liv - ofte under vilkår, som indebærer åbenlys udnyttelse og i nogle tilfælde mere 
tvang, end de thailandske udsættes for. 
 
Alligevel er det ifølge Plambech problematisk at betegne dem som sexslaver.  
»I de allerfleste tilfælde ved de nigerianske kvinder godt, at de går ind til et job i prostitution i Vesten. 
De tvinges sjældent til at migrere fra Nigeria, men vælger at sætte sig i en gældssituation, der fører til 
udnyttelse, fordi de har et ønske om et bedre liv og om at forsørge deres familier. Men ofte kender de 
ikke omfanget af udnyttelsen og arbejdet, når de tager af sted. Eller også ved de det godt, fordi de 
kender mange, som er rejst fra Nigeria før dem, men har alligevel valgt at tage chancen, fordi de har et 
håb om, at de kan undslippe prostitutionen, når de når frem,« fortæller Plambech , der har udført 
feltstudier i Nigeria og Danmark i forbindelse med arbejdet på hendes ph. d.-afhandling Point of 
Departure, Life after Human Trafficking in Western Europe.  
»Hvis man kun vil tale om menneskehandel inden for en kriminel eller moralsk ramme og ikke vil se 
kvinderne som migranter, så får man ikke talt om nogle af de ting, som er virkelig væsentlige i 
kvindernes liv. Det vil sige vilkårene i deres hjemlande og deres familiers situation. Mange kvinder er 
mere bange for politiet, end de er for deres menneskehandlere eller kunder, fordi politiet betyder 
hjemsendelse, og det ønsker kvinderne sjældent.« Ifølge Plambech vælger kvinderne at indgå en aftale 
med et netværk af menneskehandlere, fordi det er deres bedste chance for at komme ud af landet. 
Årsagen til deres valg er ikke kun fattigdom og elendighed.  
»Det handler også om drømme om social mobilitet og almindelig kedsomhed blandt unge kvinder, der 
lever i en lille landsby, hvor der ikke sker noget. Det er ikke kvinder, der sulter, der tager af sted. Al 
Vestens glimmer er på display på TV, og det vil kvinderne have del i. Her kan de bruge 
migrationsindustrien, så de kan komme herop, og da de ikke har råd til billetten, indgår de en aftale 
med en menneskehandler, og det er i denne sårbare situation, at udnyttelsen finder sted. Men at låne 
penge til billetten er en almindelig foreteelse for både mænd og kvinder i en migrationsverden,« siger 
hun og tilføjer: »Man må acceptere, at selve det, at det er så svært at komme ind i Europa, er med til at 
sætte kvinder fra Afrika og Asien i en så udsat situation over for menneskehandlere,« mener Plambech 
.  
Når det er sagt, vil hun gerne understrege, at det er barsk at være udenlandsk prostitueret i et vestligt 
land, og at der er brug for mange af de sociale tilbud, som eksisterer - såsom muligheden for aborter, 
behandling af kønssygdomme og juridisk hjælp.  
»Redningsindustriens stærke og billedskabende fokus på kvinderne som ofre skyldes jo ikke kun, at de 
vil udrydde prostitution.  



Det er også en helt forståelig strategi for at skabe opmærksomhed og skaffe midler til det nødvendige, 
sociale arbejde. Men målet helliger som bekendt ikke altid midlet, og vi må i den forbindelse spørge os 
selv, hvorfor det egentlig er så vigtigt at fremstille kvinderne som uvidende mennesker, tvunget til 
prostitution? Der opstår nemt en fortælling om, at kvinder, der er uskyldigt uvidende om prostitutionen, 
er mere værdige for vores redning, end kvinder der valgte sexsalg som en ud af meget få andre 
muligheder.  
Under alle omstændigheder er det kvinder, der lever sårbare liv,« siger Plambech . Hun understreger, at 
et migrationsperspektiv ikke udelukker, at udenlandske kvinder ufrivilligt fastholdes i prostitution med 
fysisk eller økonomisk tvang.  
Den nye danske forskning inden for menneskehandel afspejler tendensen i den internationale forskning 
på området, hvor der i de senere år har været øget fokus på migrationsperspektivet og det uheldige i, at 
de udenlandske prostituerede fremstilles som ofre. Den britiske sociolog Laura Agustin tog fat på 
debatten om, hvorvidt redningsindustrien havde overdrevet tallene for antallet af menneskehandlede 
kvinder i bogen Sex at the Margins i 2007. Senest har den britiske udviklingsforsker Jo Doezema i år 
med bogen Sexslaves and Discourse Masters beskrevet, hvordan billedet af den udenlandske 
prostituerede er konstrueret som offer.  
 


