
SEXARBEJDERNES  INTERESSE  ORGANISATION

Talerør for sexarbejdere

SIO - Sexarbejdernes Interesse Organisation
-  en opfordring til

medlemsskab

Når politiet kommer på besøg
- hvad er ret og hvad er pligt?

Ludere er
mine helte
- læs oversættelsen af Annie Sprinkles

”Forty Reasons Why Whores Are My Heroes”

Sexarbejde.dk
- læs sexarbejdernes 

egne ord...

Har du fortalt det
til din mor? 
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BLIV ANONYMT MEDLEM AF S.I.O.

HVIS DU ER SEXARBEJDER, EL-
LER TIDLIGERE SEXARBEJDER, 
OG ØNSKER AT STØTTE OP OM 
ARBEJDET, KAN DU MELDE DIG 
IND VED AT:

1. RINGE MOBIL  501 501 60

2. SENDE EN MAIL TIL:
  kontakt@s-i-o.dk

DU ER FORTSAT ANONYM OG DET 
ER GRATIS. OPLYS OM DIT KUNST-
NERNAVN, ANTAL ÅR I BRANCHEN, 
OG OM DU ARBEJDER PÅ KLINIK, 
SOM ESCORT ELLER TELEFON-
DAME (ANDET?).
HERUDOVER HAR VI BRUG FOR 
DIN MAILADRESSE OG/ELLER DIT 
TELEFONNUMMER.

DE OPLYSNINGER DU GIVER OS 
BLIVER REGISTRERET OG OP-
BEVARET AF GADEJURISTEN 
NANNA GODTFREDSEN, OG 
VIL IKKE VÆRE TILGÆNGELIG 
FOR ANDRE MEDLEMMER.

SIO
sexarbejdernes interesse organisation

PTSD (granatchock)
myten

Man hører ofte, at sexarbejdere 
skulle blive ramt af PTSD, el-
ler granatchock. Påstanden 
stammer fra en amerikansk 
radikalfeminist Melissa Farley. 
Hun har lavet undersøgelser 
i nogle af de hårdeste pro-
stitutionsmiljøer i verden, og 
kommer ikke overraskende til 
den konklusion, at kvinderne 
her har det dårligt. Der bliver 
også af andre grunde sat store 
spørgsmålstegn ved Melissa 
Farleys forskning, og den bliver 
kun anvendt af lobbygrupper, 
der arbejder for en kriminalise-
ring - herhjemme for eksempel 
Reden.

Læs på SIO om:

only
rights canstop the

w
rongs
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Når politiet kommer på besøg på 
bordellet, er det rart at kende sine 
rettigheder.  

Hold dem ude i entreen, de kommer 
ikke for at hjælpe dig med sociale 
problemer, de kommer for at under-
søge om der foregår noget ulovligt 
som de kan sigte dig eller andre for, 
eller for at  lette skattemedarbejder-
nes arbejde.  

Skat behøver ikke ransagningsken-
delse. Det gør politiet.  

Overfor politiet har du pligt til at 
oplyse navn og fødselsdag, ikke 
cpr nr.   

SIO har skrevet følgende, foreløbig 
ubesvarede mail til Rigspolitiet:

Vi har flere gange hørt fra vores kollegaer, at 
politiet har optrappet deres besøg på forskellige 
bordeller. 
Når politiet er på stedet spørger de om: 

Nationalitet 
Om der er bagmænd, som f.eks tømmer bank-
boksen 
De beder om legimitation 
De ønsker at vide om der bliver opkrævet beskyt-
telsespenge 
Om man er på kontanthjælp 
Om man er momsregistreret - og så ønsker de 
cvr-nr forevist 
Hvordan man fandt jobbet 
Hvad huslejen er 
Hvor mange kunder man gennemsnitlig har og 
hvilke type af mænd, der kommer på klinikken 
Politiet angiver, at deres opgave er at  registrere 
de mennesker, som arbejder på bordellet og at 
de vil besøge stedet igen 3 mnd senere for at se 
om bordellet / klinikken har skiftet ejer.

 Hvad er hensigten med spørgsmålene? Er det at 
finde socialbedragere, at registrere sexarbejdere 
i et politiregister, at opspore udenlandske sexar-
bejdere uden arbejdstilladelse, at finde personer, 
som tjener penge på sexarbejdernes arbejde ved 
f.eks at leje lokaler ud til dem. 

Hvor registreres de oplysninger politiet får fra 
sexarbejderne? Hvordan bruges oplysningerne? 
Hvem videregives oplysningerne til? 

Vi ønsker også en bekræftelse af, at hvis man op-
fylder forpligtigelserne i §750, har man derudover 
ingen forpligtigelser overfor politi på uanmeldt 
besøg på klinikkerne. 

Desuden ønsker vi en opklaring på, om politiet 
vil ændre tidligere praksis, hvor klinikejere som 
selv arbejder som sexarbejder, ikke bliver rets-
forfulgt efter §229 

Venlig hilsen 
Sexarbejdernes Interesse Organisation 

www.s-i-o.dk 
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Luderne er seje
Ludere gør en karriere ud af at give andre nydelse
Ludere er kreative

Ludere har evnen til at
dele deres mest private og
sensitive kropsdele med
fuldstændig fremmede

Luderne har humoristisk sans

Luderne udfor-
drer seksuelle 
normer

Ludere er
eventyrlystne
og tør leve livet 
farligt

Ludere er multietniske
og multikønnede

Ludere lærer andre
mennesker at blive
bedre elskere Ludere giver gode 

råd og hjælper folk 
med deres person-
lige problemer Ludere har det sjovt

Ludere er tålmodige og
tolerante overfor mennesker
som andre ikke kan klare

Ludere går i noget spændende tøj

Ludere er selvstændige
Ludere lærer folk om sikker sex
Ludere gør ensomme mennesker mindre 
ensomme

Sexarbejdet er en tradition
Ludere er hotte
Ludere er frie sjæle
Ludere hjælper millioner af
mennesker af med stress og
anspændthed
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Luderne har humoristisk sans

Ludere har det sjovt

Ludere er tålmodige og
tolerante overfor mennesker
som andre ikke kan klare

Sexarbejdet er en tradition
Ludere er hotte
Ludere er frie sjæle
Ludere hjælper millioner af
mennesker af med stress og
anspændthed

Ludere udholder grove fordomme
Ludere tjener godt

Ludere healer

Ludere er
interessante
mennesker
med under-
holdende
livshistorier

Ludere er aldrig arbejdsløse
Ludere er sexede og erotiske
Ludere har et specielt talent
som andre mennesker bare ikke
har. Ikke alle har hvad der kræves 
for at være luder

Ludere får en
masse sex

Ludere hjælper mennesker med at udforske deres seksuelle fantasier

Ludere udforsker deres
egne seksuelle fantasier

Ludere er ikke bange for sex
Ludere hustler
Ludere stråler
Ludere er underholdende

Ludere er ikke flove over nøgenhed

Ludere hjælper handicappedeLudere bestemmer selv hvor
meget de vil arbejde

Ludere er legesyge
Ludere gør oprør mod absurde,
patriarkalske, sex-negative love
imod deres profession og de
kæmper for deres legale ret til
at modtage penge for deres
vigtige arbejde

HAR DU HVAD DER SKAL TIL FOR AT VÆRE LUDER?

Oversættelsen fra:
http://www.anniesprinkle.org/html/writings/whores_heroes.html

Ludere har modet til at gå
med meget store parykker
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På sitet sexarbejde.dk har sexarbejderne selv et talerum! Her fortæller en række sexarbejdere om, 
hvorfor de har valgt deres arbejde, hvordan de har det med det, og hvad de synes om den offentlige 
debat. Her kan vi selv fortælle om vores holdninger og vores  indsigt på området. Vi er eksperterne!

Indtil videre er der 58 meningstilkendegivelser, men vi ved der er mange flere som har en mening 
om deres arbejde og liv.  Skriv til kontakt@s-i-o.dk med dine besvarelser på disse spørgsmål:  

Spørgsmål:  (man behøver ikke besvare alle spørgsmål)  

1. Dit navn og evt alder (evt anonymt/professionelt) 
2. Hvor længe har du arbejdet i branchen? 
3. Hvilken slags sexarbejde arbejder du med og hvorhenne? 
4. Hvad føler du er de største fordele ved dit arbejde?  
5. Er det svært at stå offentligt frem? Hvis ja, hvorfor? 
6. Hvad tror du ville forbedre din arbejdssituation? 
7. Er der andet du har lyst til at sige om sexarbejde og den offentlige debat?  

Du er anonym og din stemme gør en forskel.



7

På sitet http://deepthroated.wordpress.com/   kan man læse forskellige mødres reaktioner på nyheden

“Men så skete der noget sjovt ... Jeg 
var hjemme hos min mor og hjalp 

hende med opvasken, og tænkte så: 
nu er det nu. Jeg fortalte hende to 
vigtige ting. Den første var, at jeg var 
begyndt at komme sammen med 
en mand, efter at jeg lige havde af-
sluttet et langt forhold til en kvinde. 
Den anden var, at jeg var begyndt 
at arbejde for et escort bureau og 
som professionel Domina.” Min mor 
skulle lige synke engang, så kiggede 
hun forvirret på mig og sagde: “Åh, 

og jeg som lige er blevet færdig med 
at fortælle alle, at du er lesbisk!”

”“Hun måtte kæmpe med sig selv et par år, før 
hun accepterede, at hendes søn var en pige, 

så jeg tror, idéen om sexarbejde må have været 
et relativt mindre emne i den sammenhæng.”

For nogle år siden flyttede jeg langt 
væk fra mine forældre. En gang for-
talte jeg min mor, at jeg ikke troede, 
jeg havde råd til flybilleten hjem til 
juleferien. Endnu engang overgik 

min mor sig selv, og sagde: “Hvorfor 
spanker du ikke bare et par kun-
der mere og kommer så hjem?”
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Støt SIO med dit medlemsskab

SIO
Sexarbejdernes Interesse Organisation

webadresse:  www.s-i-o.dk
email:  kontakt@s-i-o.dk
telefon:  501 501 60


