Pressemeddelelse 12. november 2017:

Sexelancen søger politisk
opbakning til livsvigtigt
tilbud
I løbet af Sexelancens første leveår på Vesterbro er den blevet
anvendt 80 gange som et sikkert sted at udføre sexarbejde frem for
parkeringspladser og skumle baggårde. Men mange flere ville benytte
tilbuddet, hvis der var tale om et permanent sted. Nu appellerer
Foreningen Minoritet til, at de københavnske politikere og staten
kommer på banen.
Værdighed, sikkerhed og sundhed. Det er de tre grundværdier for Sexelancen –
verdens første mobile sexklinik – der siden den 8. november 2016 har været et
synligt og mobilt bevis på, at aktivister på Vesterbro i København er lykkedes
med at skabe bedre og tryggere vilkår for en af samfundets mest udsatte
grupper: Sexarbejderne på gaden. 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.
Men gennem innovative løsninger og med hjælp fra frivillige læger,
socialrådgivere og sundhedsmedarbejdere har Sexelancen indsamlet værdifuld
viden og erfaring om de forhold, der gør sig gældende for gadesexarbejdere.
Samtidig har sexarbejderne modtaget vigtig sundhedsmæssig og social
rådgivning i Sexelancen, der har udviklet sig til en internationalt kendt
københavnermodel med massiv omtale i nyhedsmedier i hele verden fra Kina
til USA.
”Sexelancen er en ubetinget succes, og vi har skaffet ny sundhed og sikkerhed
til sexarbejderne på Vesterbro. Som samfund er vi forpligtet til at minimere
overgreb og skabe værdighed for udsatte, når vi kan. Gennem det seneste år
har vi løbende udviklet vores projekt, så vi i dag står med en ny og bedre
løsning der tilgodeser alle de særlige behov, der knytter sig til denne type
beskæftigelse”, siger social iværksætter Michael Lodberg Olsen, der er formand
for Foreningen Minoritet.
Sexelancen er en ombygget ambulance, som er udviklet i samarbejde med
sexarbejderne selv, og Michael Lodberg Olsen peger på, at Sexelancen siden
jomfruturen for et år siden er blevet opgraderet med blandt andet knæpuder,

leopardbeklædt interiør, blowjobstol og rød lampe på taget. Dertil kommer de
særlige hygiejneartikler samt kondomer og glidecreme, som hele tiden har
været standard i Sexelancen, samt de frivillige, der har holdt et vågent øje med
kunderne.
”Vi har afdækket et tabubelagt område, der er præget af myter, mørketal og
skarpe holdninger. Sexelancen er et meget konkret og potentielt livreddende
tilbud til gadens folk, som har taget godt imod den, men der er ikke tvivl om, at
mange sexarbejdere fravælger den, fordi en mobil løsning er for synlig i
gadebilledet og virker for primitiv. Sexarbejderne ønsker et permanent sted
med personale, hvor besøget kan foregå under mere diskrete forhold”, siger
Michael Lodberg Olsen.
En af de frivillige læger, der er tilknyttet Sexelancen, Lærke Andersen,
forklarer, at gadesexarbejderne normalt er en gruppe af kvinder, der sjældent
kommer i kontakt med sundhedsvæsnet, og at Sexelancen kan hjælpe med at
få brudt nogle mure ned, så sundhed og forebyggelse bliver mere tilgængeligt.
”Erfaring fra Sexelancen og udlandet viser, at der er sundhedsmæssige
gevinster ved at have et tilbud af denne karakter. For det første minimerer vi
risikoen for vold og overgreb mod kvinderne. For det andet er der opbygget en
atmosfære af tillid og respekt, som betyder, at vi kan hjælpe kvinderne med
arbejdsmiljø - og sundhedsmæssige problemer, de kan have. Sexelancen er et
vigtigt skridt i en mere sikker udvikling af sexarbejdernes forhold”, siger Lærke
Andersen som også har arbejdet med og undersøgt sexarbejdernes forhold i
Holland.
Sexelancen blev skabt i et samarbejde mellem Foreningen Minoritet,
Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og Gadejuristen. Et års drift af
Sexelancen, har kostet Foreningen Minoritet knapt 90.000 kroner, som primært
er brugt på drift og indretning af køretøjet samt sikkerhed og sundhedsartikler
til sexarbejderne.
Men Foreningen Minoritet opfordrer til, at både staten og Københavns
Kommune kommer på banen og sikrer, at tilbuddet kan videreføres. Derfor har
foreningen netop sendt ansøgninger om økonomisk støtte til
Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt
overborgmesteren, sundhedsborgmesteren og socialborgmesteren i
København.
”Hvis de gode resultater skal fortsætte, så skal tilbuddet udvides til at dække
seks dage om ugen. Det kræver offentlig støtte, for så langt rækker de frivillige
kræfter ikke, og det er efter vores opfattelse en samfundsopgave. Men hvis
politikerne for alvor vil sikre sexarbejderne den sundhed og sikkerhed, som de
har krav på, så skal der oprustes med et permanent sted på Vesterbro”, siger
Michael Lodberg Olsen.
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