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Værdighed, sikkerhed og sundhed for gadens sexarbejdere
Siden d. 8. november 2016 har den mobile sexklinik, Sexelancen, skabt bedre og tryggere
vilkår på Indre Vesterbro for en af samfundets mest udsatte grupper: sexarbejdere på gaden.
Sexelancen er en ombygget ambulance, som er udviklet i samarbejde med sexarbejderne selv,
hvor sexarbejderne kan sælge seksuelle ydelser under tryggere, mere værdige og mere
hygiejniske forhold, end gaden kan tilbyde.
Sexelancen bygger på tre grundværdier:
Sikkerhed: Undersøgelser viser, at sexarbejderne har en markant større risiko for at blive
udsat for vold, voldtægt, overfald og udnyttelse, når de arbejder på gadeplan, end hvis de
arbejder i klinikker eller klubber. Med Sexelancen skabes et trygt rum, bemandet af frivillige,
hvor gadens sexarbejderne kan tage deres kunder hen.
Værdighed: Det er ikke værdigt at være tvunget til at betjene kunder i det offentlige rum.
Derfor tilbyder Sexelancen en ramme, hvor sexarbejderne mødes i øjenhøjde og med respekt.
En ramme de selv er med til at definere og indrette.
Sundhed: Gadesexarbejdere er normalt er en gruppe af kvinder, der sjældent kommer i
kontakt med sundhedsvæsnet, men erfaringerne fra Sexelancen viser, at der er store
sundhedsmæssige gevinster ved at have et tilbud af denne karakter. For det første minimeres
risikoen for vold og overgreb mod kvinderne, og for det andet er der opbygget en atmosfære af
tillid og respekt, som betyder, at de tilknyttede frivillige kan hjælpe kvinderne med nogle af de
andre sociale og sundhedsmæssige problemer, de ofte har. Derudover er der i Sexelancen
tilbud om gratis kondomer, hvorved risikoen for overførsel af HIV, andre kønssygdomme samt
uønsket graviditet mindskes.
Sexelancen er et meget konkret og livreddende tilbud til gadens folk, som har taget godt imod
den. I løbet af Sexelancens første leveår er den blevet brugt 80 gange på Vesterbro – uden vold
og trusler, som et sikkert sted at udføre sexarbejde frem for på parkeringspladser og i skumle
baggårde. Der er ikke tvivl om, at mange sexarbejdere fravælger den, fordi en mobil løsning er
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for synlig i gadebilledet og virker for primitiv. De ønsker et permanent sted med personale,
hvor forretningen kan foregå under mere diskrete forhold.
Som samfund er vi forpligtet til at minimere overgreb og skabe værdighed for udsatte, når vi
kan, og med denne ansøgning appellerer vi, Foreningen Minoritet, til, at I - de københavnske
politikere og staten - kommer på banen:
Hvis gadens sexarbejdere skal sikres sikkerhed, værdighed og sundhed og de gode resultater
skal fortsætte, så skal tilbuddet udvides til at dække flere dage om ugen og der skal oprustes
med et permanent sted på Vesterbro så vi kan øge kontakten og andre tilbud til gadens
sexarbejdere. Det kræver offentlig støtte, for så langt rækker de frivillige kræfter og penge
ikke.
Vi, Foreningen Minoritet, opfordrer derfor til, at både staten og Københavns Kommune kommer
på banen og sikrer Sexelancens fortsatte eksistens – enten i form af udvidet drift af det
nuværende tilbud eller som et permanent tilbud.
Vi vedlægger projektbeskrivelse samt budget for hhv. udvidet drift af eksisterende tilbud samt
for permanent tilbud.
Har I behov for yderligere oplysninger eller lignende, er I velkomne til at kontakte Foreningens
formand, social iværksætter Michael Lodberg Olsen på tlf. 25 85 24 85.
Vi ser frem til at høre fra Jer.

Med venlig hilsen

Michael Lodberg Olsen
Social Iværksætter
Formand Foreningen Minoritet
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