Projektbeskrivelse – Fra ”Sexelancen” til ”Sexarbejdernes
Hus” – et permanent tilbud til gadens sexarbejdere
Den 8. november 2016 rullede Sexelancen for første gang ud i Vesterbros gader. 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. Nu et år senere kan vi konkludere, at Sexelancen er en succes,
og vi har skaffet ny sundhed og sikkerhed til sexarbejderne på Vesterbro.
Gennem det seneste år har vi løbende udviklet vores projekt, så vi i dag står med en komplet
løsning, der tilgodeser alle de særlige behov, der knytter sig til denne type beskæftigelse. Vi
har afdækket et tabubelagt område, og har skabt et meget konkret og livreddende tilbud til
gadens folk. Sexelancen er blevet taget godt imod, men der er imidlertid ikke tvivl om, at
mange sexarbejdere fravælger den, fordi en mobil løsning er for synlig i gadebilledet og virker
for primitiv. De ønsker et permanent sted med personale, hvor besøget kan foregå under mere
diskrete forhold og med åbningstider, der afspejler efterspørgslen. Samtidig vil et permanent
sted med sociale og sundhedsmæssige tilbud øge og forbedre vores kontakt til sexarbejderne.

I samarbejde med de sexarbejdere, der benytter Sexelancen, og de frivillige, der er tilknyttet
projektet, har vi udarbejdet følgende overordnede forslag til et permanent & anonymt tilbud til
gadens sexarbejdere:

SEXARBEJDERNES HUS

Lokation:
Indre Vesterbro, gadeplans- eller kælderlokale centralt beliggende i området omkring
Istedgade.
Størrelse: 80-120 kvm. i et plan.
Indretning: Indrettes med reception, 3-4 afskærmede kabiner, lette køkkenfaciliteter,
kontorlokale, 2 x bad & toilet, samt lokale til sundhedsfagligt og socialfagligt tilbud.
Bemanding:
Der ansættes en projektkoordinator/administrator på fuld tid, som er ansvarlig for tilbuddets
daglige drift & administration, øvrige personale og frivillige, kommunikation til lokalområde og
offentlighed samt løbende evaluering og dokumentation af indsats. Projektkoordinatoren
refererer til foreningens bestyrelse.
Der ansættes to projektmedarbejdere på fuld tid – med sundhedsfaglige eller socialfaglig
baggrund. De to projektmedarbejdere bemander i samarbejde med de frivillige klinikken i
åbningstiden. Projektmedarbejderne er ansvarlige for bemanding af tilbud, rekruttering og
koordinering af frivillige, samt i samarbejde med projektkoordinatoren at drive, administrere og
løbende evaluere tilbuddet. Projektmedarbejderne referer til projektkoordinatoren.
Klinik:
Klinikken har åbent 6 dage om ugen. Der indrettes 3-4 afskærmede kabiner med en deraf
følgende max kapacitet på 12-16 besøg i timen. Klinikken skal i åbningstiden altid være
bemandet med minimum 2 medarbejdere/frivillige, hvoraf én er ansat projektmedarbejder. I
klinikken
uddeles
håndklæder,
gratis
kondomer,
glidecreme,
hygiejneartikler,
informationsmateriale om sexarbejde og sikkerhed, hjælpemuligheder etc.
Sundhedstilbud:
Klinikken vil tilbyde direkte kontakt til sundheds- og socialfagligt personale (læge eller
sygeplejerske og socialrådgivere eller socialarbejdere).
Kommunikation:
Der udarbejdes løbende formidling i og til lokalområdet – dels som information til sexarbejdere
om tilbuddet – dels som information til lokale beboere om tilbuddet og viden om hvad det vil
sige at være gadesexarbejder. To gange årligt afholder Foreningen vidensarrangement om
tilbuddet og udvalgte/aktuelle problemstillinger i forhold til indsatsområdet. Arrangementerne
er målrettet lokale beboere, presse, relevante politikere og offentlige instanser (fx nærpoliti).
Se eksempel på allerede afholdt arrangement:

https://www.facebook.com/events/493268221049491/
Efter ca. et års drift evalueres projektet i samarbejde med en ekstern konsulent med henblik på
dels at dokumentere indsatsen og sikre vidensdeling, dels at optimere tilbuddet.
Sexelancen er stiftet af Foreningen MINORITET i samarbejde med Sexarbejdernes Interesse
Organisation og med juridisk rådgivning fra Gadejuristen.
Foreningen Minoritet
Foreningen MINORITET er en frivillig forening, der arbejder for at skabe værdige forhold og
gode løsninger for gadens minoriteter. Det gør vi ved at igangsætte og afprøve en række
initiativer og projekter, der kan udvikle bedre velfærd, og ved at udvikle nye og bedre måder at
omgås på, der kan skabe inklusion og bedre muligheder for gadens folk.
Foreningen har været initiativtager til og driver:





ILLEGAL! Magasin - et kulturmagasin om stoffer. Magasinet bliver solgt på gaden af
gadens minoriteter.
Udvikling og opsætning af pantholdere i København og 10 andre danske byer, pantposer
og pantsamlerfagforening - for bedre og mere værdige forhold for gadens pantsamlere.
Sexelancen - værdighed, sikkerhed og sundhed for gadens sexarbejdere.
STRADA - et kulturmagasin om minoriteter. Magasinet skal sælges på gaden af gadens
minoriteter.

Fælles for de forskellige projekter er,




at de skal virke for gademinoriteter, der er stærkt marginaliserede og ofte enten direkte
eller indirekte kriminaliserede,
at de handler om at udvikle og afprøve nye løsninger i samarbejde med de mennesker,
som de skal virke for,
at de handler om anerkendelse og værdighed,




at de berører nogle vanskelige og ofte stærkt tabubelagte områder, som de fleste har
en mening om, men som de færreste ved særligt meget om, og
at de udfordrer majoritetens måde at tænke om minoriteterne på.

De fleste projekter har derfor både til formål at skabe nogle reelle, brugbare løsninger eller
forandringer og at skabe, samle eller videreformidle viden og erfaringer, som kan bidrage til en
mere nuanceret samtale om vanskelige problemstillinger, og – om ikke direkte nedbryde tabuer
– så i hvert fald bidrage med andre perspektiver.

Foreningen MINORITET bestyrelse består af:
Formand: Michael Lodberg Olsen: Social iværksætter, eksterne lektor i social innovation og
brugerinddragelse, redaktør og foredragsholder. Initiativtager til og tidligere formand i
bestyrelsen i Foreningen Fixerum.
Kasserer: Marianne Abildgaard: Bachelor i international business administration,
projektkoordinator i Copenhagen Film Company. Tidligere kasserer i Foreningen Fixerum og
nuværende kasserer i Foreningen Livsbanen, Foreningen Antidote Danmark og Foreningen
Stairway Danmark.
Ole Hoff-Lund: Journalist, pressechef og
bestyrelsesmedlem i Foreningen Fixerum.

redaktør

i

Amnesty

International.

Tidligere

Thomas Pålsson: Grafiker uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole,
redaktør og kurator.
Emil Kiørboe: Jurist, juridisk rådgiver ved Det Danske Institut for Menneskerettigheder. Tidligere
jurist hos Gadejuristen. Tidligere bestyrelsesmedlem i Foreningen Fixerum.
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