
Utgave: Onsdag 28. sep.

Agnete Strøm har delt denne artikkelen med deg. Prøv for 1 krone

Portugisiske feminister slåss for hjelpeordninger for kvinner i

prostitusjon:

KREVER ET EXIT-PROGRAM
PORTUGAL Sissel Henriksen (tekst) og Aleksandra Hanna Pestka (foto) 28. september

SER TIL NORDEN: De portugisiske feministene Ana Sofia Fernandes, Diana Pinto og Alexandra Silva jobber for

forbud mot sexkjøp i Portugal, etter nordisk modell. Her fra Oslo, der de har besøkt  Kvinnefronten.
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SEXKJØP: Feministene i Den portugisiske plattformen for
kvinners rettigheter vil ha sexkjøpsforbud og gode tilbud til kvinner
som vil ut av prostitusjonen.

– Vi slåss for å kriminalisere kundene, men, ikke minst: Vi jobber for et
skikkelig, offentlig finansiert exit-program for kvinner i prostitusjon, sier Ana
Sofia Fernandes, leder i paraplyorganisasjonen Den portugisiske plattformen
for kvinners rettigheter (PPDM).

KVIN NERS SI TUA SJON I POR TU GAL:

I Portugal har sosialdemokratiske Partido Socialista president- og statsministerpostene ved Marcelo

Rebelo de Sousa og António Costa.

Siste parlamentsvalg var 30. januar i år. Da fikk Partido Socialista 120 av de 230 setene i parlamentet.

Parlamentet har 37 prosent kvinner, og ni av 17 regjeringsmedlemmer er kvinner.

Det er selvbestemt abort (siden 2007) fram til svangerskapsuke 10.

Salg og kjøp av sex er lovlig, men det er forbudt å tjene penger på andres prostitusjon gjennom

hallikvirksomhet eller utleie av lokaler.

Klassekampen møtte Fernandes da hun besøkte Oslo nylig sammen med
kollega Alexandra Silva og ungdomsrepresentant Diana Pinto.

Prosjekt med EU-midler

Med pengestøtte fra EU og i samarbeid med Kvinnefronten i Norge har de
portugisiske feministene gjennomført et prosjekt for å skaffe fakta om
prostitusjon i hjemlandet.

Funnene fra forskningsprosjektet skal de så bruke for neste etappe: å prøve å
påvirke portugisisk lovgivning, og de ønsker å lære fra kampen for
sexkjøpsforbud i Norge.

Per i dag er det tillatt både å selge og kjøpe sex i Portugal, men det er forbudt å
tjene penger på at andre selger sex.

– Vi ønsker å bruke våre funn til å bevisstgjøre folk om hvor skadelig
prostitusjon er. Vi mener at det er umulig å oppnå full likestilling så lenge en



mann kan kjøpe en kvinnes kropp, sier Fernandes.

– Noen sier at det må være opp til den enkelte kvinne å velge om hun vil selge sex?

– Da sier vi at valg avhenger av hva slags tilgjengelige valgmuligheter som
finnes. Vi veit at de fleste fattige er kvinner, og vi ser hvilke dramatiske
skadevirkninger prostitusjon påfører kvinner, sier Fernandes.

Hun forteller at forskningen deres viser at kvinner i prostitusjon skades både
psykisk og fysisk. Noen kunder er voldelige, og det å måtte gi fremmede menn
tilgang til kroppen sin gjør at mange kvinner sliter psykisk.

– Noen kvinner blir avhengige av rus for å takle smerten de påføres. Ikke bare
alkohol og andre rusmidler, men også avhengighetsskapende medikamenter,
sier Silva.

Fattige og innvandrere

I all hovedsak er det kvinner som havner i prostitusjon i Portugal, sier de tre.
Mange er utenlandske, fra Øst-Europa og land i sør, som Brasil. Noen kommer
som ofre for trafficking, andre via gunstige visumordninger for tidligere
koloniland.

– På grunn av høy fattigdom er det også mange portugisiske kvinner som
prostituerer seg. For alle kvinner i prostitusjon gjelder det at behovet for hjelp
er omfattende og komplekst: helsehjelp, traumebearbeiding, rusavvenning,
utdanning og kompetansebygging, økonomisk støtte, hjelp til å skaffe et sted å
bo. Derfor er en skikkelig exitstrategi en nøkkel, sier Fernandes.

Trenger å lobbe

Hva er så muligheten til å �å vedtatt forbud mot kjøp av sex? De tre kvinnene
trekker på det. De forteller at de hadde en alliert i parlamentet som fremmet et
lovforslag, men så mistet hun setet i valget i januar.

«Vi jobber med flere politiske partier, og finner
allierte, skritt for skritt»

— ANA SOFIA FERNANDES, PORTUGISISK FEMINIST



Det sosialdemokratiske Partido Socialista har flertall i parlamentet, men de
har ikke politikk på dette feltet.

– Ungsosialistene ønsker full avkriminalisering, også av hallikvirksomhet.
Sosialistpartiets kvinneorganisasjon er ikke enig i det, men de støtter heller
ikke forbud mot kjøp av sex.

Derfor trengs det mye lobbing:

– Da vi begynte å arbeide for exitprogram og sexkjøpsforbud, var ikke
prostitusjon et tema i offentligheten i det hele tatt. Vi ønsker at offentlig
politikk skal være basert på kvinners stemmer, og prøver å �å kvinner i
prostitusjon til selv å fortelle om sine liv. Vi jobber med flere politiske partier
og finner allierte skritt for skritt.

Diana Pinto sier at det er vanskelig å �å unge med på kampen mot prostitusjon.

– Min generasjon har lite feministisk bevissthet. Tesen om at sexsalg er et
arbeid, står sterkt blant unge, sier hun.

– På grunn av mangelfull seksualundervisning er det mange unge som kun
lærer om sex på internett og i sosiale medier. Der er det mye nyliberal
propaganda om «sexarbeid» som et fritt valg. Derfor krever vi også bedre
seksualundervisning i skolen.
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