Spørgsmål

Bordellet svarer på spørgsmål 1: Ja, Morten - jeg kan godt få
stor nydelse ud af det
Læserne har stillet spørgsmål til kvinderne på det bordel,
politiken.dk har fulgt i ni måneder. Og kvinderne har svaret.
Hvad vil være den bedste hjælp, Folketingets politikere kunne give
sexarbejdere i Danmark? Kasper Dreyer
Hej Kasper
Den bedste hjælp ville være at lade os få retten til at organisere os i fagforeninger og akasser med dertilhørende økonomisk sikkerhed, og at kunne arbejde stille og roligt i dertil
indrettede etablissementer. Jeg er mere tryg ved tanken om at være på bordel, som er 'mit
territorium' i stedet skulle for at skulle køre escort og træde ind på mændenes 'territorium'.
Gad vide, hvad der evt ligger og lurer af farer der. Staten bliver nødt til at lempe
rufferiparagrafferne, så de kvinder, der driver de gode klinikker, og som ofte selv er
sexarbejdere, ikke bliver forfulgt af politi og retssystem. At kunne drive bordel lovligt og
under strenge licenser kunne være en mulighed.
Kærlig hilsen
Adriana
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Den bedste hjælp, vi kunne få fra politikernes side af, er en total anerkendelse af vores
erhverv. At blive anerkendt som selvstændig erhvervsdrivende, og dermed opnå de samme
rettigheder som alle andre selvstændige. Retten til fagforening samt a-kasse. Retten til at
benytte de arbejdsredskaber vi har brug for, nemlig en udlejer af lokaler, chauffør og
telefonpasser. Vi kan stort set ikke trække noget fra i skat, få kørselsfradrag etc.
Rufferiparagraffen skal derfor fjernes, eller ihvertfald omdefineres.
Mange tak for dit spørgsmål.
Knus Camilla

I er integrerede, frie kvinder, bevidste om det valg, I nu engang har truffet.
Men alligevel vælger I at optræde anonymt i reportageserien. Hvorfor?
Anne
Hej Anne
Jeg optræder anonymt, da samfundet desværre tit moralsk fordømmer kvinder som vælger
at sælge sex. Det går desværre helt tilbage til bibelsk tid, hvor Magdalena skulle fordømmes
og stenes til døden grundet utugtig levevis. Generelt set har debatten omkring sexarbejde
generelt været utrolig nedladende overfor os. Et ord som 'prostitueret' er utrolig moralsk
ladet og nedladende. Det er et ord, der kun knytter vores identitet til vores måde at tjene
penge på, og vi er 'beskidte' og ikke værdige i samfundets øjne. Jeg indeholder så mange
andre ting end kun at være en, der tjener til dagen og vejen ved sexsalg. Jeg er datter,
søster, veninde, moster, faster, intelligent, femsproget, uddannet over gennemsnittet og er
også en glad, kærlig, omsorgsfuld kvinde. Hvis jeg stod frem med min beskæftigelse, vil
samfundet påhæfte mig et 'luderemblem' og altid bruge denne betegnelse, når de ser mig.
Jeg har en veninde, der stod offentligt frem, og fordømmelsen fra omverdenen og
konsekvenserne var for store. Derfor vælger jeg at hemmeligholde min identitet. Det er min
egen måde at beskytte mig fra rabiate holdninger omkring sexarbejde og personerne i
denne branche.
Kærlig hilsen
Adriana
Hej Anne
Det er et helt bevidst valg, vi har foretaget. Dog forekommer der alligevel visse
problematikker i henhold til dette valg. Vi lever i et samfund, som på manger måder er
rummeligt. Men sexarbejdere, bordeller/klinikker og de parter, som er involverede, er ikke og
har aldrig været anerkendt som et erhverv på lige fod med alle andre erhverv. Det har
desværre i manges øjne en negativ klang, og man bedømmes udelukkende på dette
erhverv, trods det faktum, at vi sexarbejdere er og rummer så meget andet. Vi er helt
almindelige kvinder, som både er mødre, døtre, kærester, studerende etc. Desværre drukner
alt dette i manges syn på det bierhverv, vi samtidig befinder os i. Vi bliver stemplet, og ikke
opfattet som det hele menneske, vi er. Det er ikke blot befolkningen, men også politiet og
politikerne, vi er oppe imod. Alle har en holdning til sexarbejdere. Derfor.
Mange tak for dit spørgsmål.
Knus Camilla.

HISTORIER FRA BORDELLET - LOA

SPØRGSMÅL

!2

Kan I lide, hvad I gør? Er det, I foretager jer med kunderne, det samme
som at give en gang massage, eller føles det som en intim ting? Er der
nogen af jer, der endda kan få nydelse ud af det, eller er det kun et job?
Jeg stiller spørgsmålet, fordi jeg er interesseret i at vide, i hvilken grad det
påvirker en at sælge sex som en ydelse, da sex for mange er ret intimt. Jeg
har svært ved at se mig selv som en, der sælger sex (men der er også mange
andre ting, jeg ikke kunne finde på at gøre, men som andre har fornøjelse
i), så jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det er, når det er selvvalgt.
Hvordan påvirker det jer, når I har haft en dårlig dag? Og hvad indebærer
det at have en dårlig dag? Har det påvirket jeres sexliv med sexpartnere,
der ikke er kunder? Morten Hansen
Hej Morten,
Generelt set kan jeg godt lide, hvad jeg gør: både på arbejde og udenfor bordellet. Nogle
gange kan sex med en mand, der betaler, være utrolig dejligt og intimt: bedre end et
engangsknald :) Andre gange, tja, så kan det være en akavet fornøjelse - nogle mænd har
skam over deres sexkøbsaktiviteter, og andre er rent ud sagt elendige i en seng! For mig er
det en blanding, det er et arbejde, men jeg kan godt få stor nydelse ud af det.
En dårlig dag? Tja, dem har man jo også, men det er ikke sådan, at jeg går grædende hjem.
En dårlig dag er tit ikke, fordi kunder har været dumme - generelt er de fleste mænd, der
besøger mig, ualmindeligt søde. En dum dag er, når der ikke kommer kunder overhovedet:
for jeg skal stadig betale regninger f.eks. til Ekstra Bladet for annoncering osv. og får derfor
minus på kontoen.
Mht. mit private liv, så har jeg hurtig lært at skille buk fra får. Når en mand (uanset hvor flot
han er) kommer og gerne vil chatte mig op, så kan jeg hurtig lure ham af. Jeg er mere
kræsen og bevidst om, hvad god sex er, til gengæld vil jeg sige, at jeg fungerer fint hjemme i
den private seng også, med den fordel, at jeg ikke er så seksuelt hæmmet mere, da mit
arbejde har været med til at nedbryde min seksuelle generthed.
Kærlig hilsen
Adrianna
Hej Morten
Jeg kan selvfølgelig kun svare for mig selv, men min generelle opfattelse er, at de fleste
piger kan lide dette erhverv, eftersom det er selvvalgt, og samtidig noget vi ofte har drøftet,
når vi er på vagt sammen. Jeg elsker mit job, elsker mine gæster, og med nogle gæster
opnår jeg absolut klimaks. Jeg vil næsten tillade mig at sige, at jeg personligt har haft en
dårlig vagt, hvis ikke jeg opnår klimaks.
At sælge sex har for mig medført, at jeg er blevet mere åben og mindre blufærdig samt
meget bevidst om mine egne seksuelle præferencer. Jeg har lært mig selv og mine egne
grænser meget bedre at kende, i mange forskellige henseender. Sex kan være mange ting
og indgå på forskellige måder i livet. Sex kan både være kærlighed, men så sandelig også
en ren fysisk nydelse mellem to eller flere parter. Jeg har ikke svært ved at skelne mellem
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dette. Indgår jeg i et forhold, er der kærlighed og følelser involveret. På arbejde er det en
rent fysisk ting, som jeg nyder på et andet plan.
Mange tak for dit spørgsmål.
Knus Camilla

Hej, Er der nogle af jer, der er medlemmer af SIO? Hvorfor / Hvorfor
ikke? På forhånd tak Venlig hilsen Nanna
Hej Nanna
Ja, jeg er medlem af SIO, da jeg mener, det er vigtig, at vi organiserer os, og at vores
stemmer bliver hørt. Enig om, at der er elementer i denne branche, som er uønsket: tvang,
manglende rettigheder, fordømmelse mod os osv., men når det gælder lovgivning, så skal
politikerne ikke kun høre modstandsfløjen. De skal lovgive på vegne af et bredt udvalg af
arbejdere og skal derfor høre alles røst: et af grundprincipperne i demokrati. Derfor intet om
os - uden os!
Kærlig hilsen
Adriana

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor stor en grad af frivillighed der har
været i jeres valg af job. Der er meget tale om, at sexarbejdere ikke vælger
deres situation, og hvis de siger de gør, så er der altid et element af
ufrivillighed. Jeg har tidligere troet, at man kun blev prostitueret, hvis man
havde økonomiske problemer, og at man blev holdt i erhvervet pga.
økonomien. Morten Hansen
Modspørgsmål, Morten:
Vælger man noget erhverv helt frivilligt? Ville du selv arbejde, hvis du vandt i lotto? Alt
arbejde har et element af ufrivillighed, men når det drejer sig om sex rbejde, så bliver det der
element af ufrivillighed altid fordrejet til noget halvmoralskt pladder. Jeg kunne have valgt en
masse andre muligheder, men jeg valgte sexarbejde grundet bedre indtjeningsmuligheder,
mere fleksible arbejdstider, jeg sætter selv min dagsorden og behøver ikke have en eller
anden irriterende chef: jeg er min egen chef! Ifølge skat er jeg selvstændig
erhvervsdrivende, og ud fra den betegnelse bestemmer jeg selv, uanset om andre mener,
der er grad af ufrivillighed!
Venlig hilsen
Adriana
Kan I præstere at blive naturligt våde i skeden af lyst hver gang, I har en kunde? Joan
Hej Joan
Sikke dog et utrolig urelevant spørgsmål, som ikke har en skid med rettigheder eller
prostitutionsdebaten at gøre som sådan! Men nu, når vi er ved spørgsmålet, ja, så kan jeg
godt præstere at blive våd ad naturlige veje, specielt hvis manden kan finde ud af at tænde
mig ordentligt - både indenfor og udenfor bordellet. Der er nogle gange, hvor jeg ikke kan,
specielt hvis det er ved at være den tid på måneden og hormonerne gør det sværere at
være opstemt. Der er der heldigvis rigtig mange gode glidecremer, der er med til at smøre!
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Med venlig hilsen
Adriana

Jeg har læst, at I ønsker rufferi paragraffen skal afskaffes. Hvorfor? Vil
det ikke åbne op for legal alfonseri? Anders Sørensen
Hej Anders
Ja, vi ønsker rufferi paragrafen afskaffet, og nej, hvis man indfører en lovgivning, der tillader
bordeldrift under strenge klausuler, så burde legalt alfonseri ikke gå amok.
Licenser og skærpet krav til sikkerhed og jævnlig besøg af f.eks. uanmeldt
prostitutionskontrol (ligesom fødevarekontrol på spise- og beværtningssteder), kunne
tværtimod hjælpe med at komme kvindehandel til livs. I og for sig så burde et veletableret
bordel med tingene i orden og danske selvvalgte kvinder ikke frygte samarbejde med
myndigheder, men det gør vi pt. da der køres hetz mod os, og politiet og skat har frie
hænder til at chikanere os, da vi ikke er anerkendt erhverv.
Kærlig hilsen
Adriana

Det er nemt udefra at dømme og se hvilke ulemper der er ved det erhverv I
har valgt. Men hvilke ulemper og fordele ser I selv ved jeres arbejde?
Morten Jensen
Hej Morten
Den største ulempe er holdningerne, fordømmelsen og skammen, som samfundet påfører
os. Det, at vi ikke kan få arbejdsmarkedsrettigheder, og at samfundet ser os som
selvforskyldte, hvis vi udsættes for mindre behagelige ting, er svært at forholde sig til.
Mange tror, at man som sexarbejder ikke kan blive voldtaget af en kunde, da man jo selv har
sagt ja til at sælge sex. Jeg har ikke oplevet vold fra kunders sider, men det er nok, fordi jeg
er klar over mine grænser og siger fra.
Fordelene er, at jeg kan få min økonomi til at hænge sammen, jeg har mødt en masse
dejlige kvinder og mænd - jeg er faktisk generelt set rigtig glad for de mænd, der besøger
mig. De er generelt søde og betænksomme, selv om de måske føler skam over at skulle
købe sig til sex. En anden fordel er, at jeg er blevet en utrolig god menneskekender - jeg kan
i løbet af ca. et halvt minut hurtig afkode, hvad det er for en mennesketype jeg står overfor:
både indenfor og udenfor bordellet. Sidst men ikke mindst er jeg blevet meget klogere på
min egen seksualitet og mine grænser, og bedre til at sige fra: ikke kun i sengen, men også i
så mange andre sammenhænge.
Kærlig hilsen
Adriana
Hej Adriana Du siger at der forskel på dage, hvor du har kemi med kunderne, og dage, hvor
du ikke har. Når du siger kemi, mener du så også seksuel kemi, og i forlængelse heraf, får
du noget seksuelt ud af at være sammen med kunderne? Kasper Hansen
Hej Kasper
Kemi kan være mange ting. Der er nogle gange, hvor kemi bare er hyggeligt intimt samvær,
og andre gange kan det også være rigtig god seksuel kemi, hvor jeg selv får seksuel
nydelse ud af det. Det er ikke pr. automatik, man får orgasmer, det kommer jo også an på
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mandens seksuelle kunnen og præsteren. Hvor hård og hvor lang tid han kan holde
rejsning. Men tit oplever jeg at når manden også gør en indsats for at give mig en orgasme,
så lykkes det i over 90 % af gangene,
Med venlig hilsen
Adriana

Hej Skøge! I er alle sammen pisseseje ;-) Er det ikke hårdt at arbejde med
piskesmæld? Hvad med da du arbejdede på lagnerne: Var du ikke bange
for at komme mere til skade og var der ting i sengen du måtte sige til
kunderne at du ikke kunne gøre på grund af din skade? Hvad tænker du
om at være syg og arbejde som sexarbejder? Respekt for at du har fået dig
så godt et liv trods dit handicap Marianna
Hej Marianna
Jeg har faktisk en god hverdag i de senere år, trods mine tre piskesmæld. Dels har jeg gået
til BodySDS, som er det bedste, du kan byde dig selv, når du har den skade. Dels er jeg så
fandenivoldsk, at jeg nægter at lade mig begrænse af generne. Forstået på den måde, at
kender min krop så godt, at jeg ved, hvad jeg kan og ikke kan holde til. Og så passer jeg på
mig selv ved at slappe af, når jeg har brug for det. Jeg har haft helt klare regler for, hvilke
ydelser jeg havde på menuen, og den holdt jeg mig til. Det har aldrig været et spørgsmål om
penge der afgjorde, hvilke ydelser gæsten kunne få. Jeg tænker aldrig på mig selv som syg,
da det ville føles som en begrænsning for mig. Mere som en af de mange danskere, der har
`bøvl med ryggen`. I forhold til mine piskesmæld og at være sexarbejder ser jeg det da som
en stor fordel, da jeg selv kan bestemme, hvor mange eller få dage jeg ville have vagter. Det
ligger der da en stor frihed i. Og så er det super vigtigt at føle efter, hvordan man har det,
både på job og i sit daglige liv. Jeg synes, at jeg hver eneste dag kan finde rigtig mange
glæder over mange forskellige ting, store så vel som små. Håber, at det var svar nok, ellers
er du velkommen til at skrive igen.
Kærlig hilsen
Skøge

Kære Skøge, Hvordan har dit helbred det? Jeg tænker særligt på led, ryg og
underliv. Tak for din åbenhed. Kærlig hilsen Sonja Salminen
Hej Sonja
Da jeg betragtede det fysiske i mit arbejde som den bedste motion jeg kunne få, havde og
har mine led det rigtig godt. Smiler. Underlivet ligeså, da vi jo hos os dyrker sikker sex, og vi
er rigtig gode til at passe på os selv. Jeg har valgt åbenheden, da det ligger mest naturligt for
mig. Hvordan skulle jeg kunne gå på arbejde, hvis det var noget, jeg skulle skamme mig
over? Det ville jeg ikke kunne leve med. Det gav mig tværtimod en stolthed og en sikkerhed
for at jeg altid ville kunne klare mig selv, at jeg aldrig skulle gå sulten i seng eller at jeg aldrig
skulle være økonomisk afhængig af en mand. Kærlig hilsen Skøge
Hej, et par spørgsmål om sundhed og seksuelt overførte sygdomme: Sørger pigerne selv for
jævnlige lægecheck og test for kønssygdomme herunder HIV? Er nogle af pigerne
nogensinde blevet smittet af en kunde? Kræver bordellet jævnlige tests? Hvad vil bordellet
gøre hvis en af pigerne bliver smittet på arbejde? Mvh Erik
Hej Erik
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Min læge er informeret om min beskæftigelse og derfor er vi enige om, at jeg kommer hver
tredje måned og testes for det hele. Udover kønssygdomme og HIV så testes jeg også for
seksuelt overført hepatitis.
Jeg er aldrig blevet smittet af en kunde og har aldrig været syg mens jeg har arbejdet i
denne branche. Men jeg tilbyder aldrig eller indvilger ej heller i ikke ubeskyttet sex. Bordellet
kræver ikke jævnlige test, men påpeger, at der kun tilbydes sikker sex, og vi piger er
generelt indstillet på at vores sundhed og velvære kommer først, så når der enkelte gange
kommer en mand og efterspørger uden gummi så bliver han bedt om at gå sin vej. Hvad
bordellet ville gøre, hvis en af pigerne blev smittet, ved jeg ikke, men jeg går ud fra, at alle vi
piger vil støtte op om vores smittede kollega og sørge for, at hun kom til læge og fik den
nødvendige behandling.
Med venlig hilsen
Adriana

Helt konkret: Hvordan adskiller I piger jer mentalt mellem jeres arbejde og
jeres privatliv – uden at det kommer til at påvirke jeres livsopfattelse og
anskuelse af mænd i jeres privatliv? Som single eller i et parforhold? Sten
Stensen
Hej Sten
Jeg adskiller mit privatliv og mit arbejdsliv ved at være bevidst om, hvem jeg er og hvad jeg
står for: både som menneske og sexarbejder. Ikke alle former for sex kan købes hos mig, og
hvis man midt under akten glemmer at være respektfuld, så afbryder jeg akten. Man køber
en ydelse(r), ikke mig som menneske og heller ikke min værdighed. Generelt synes jeg, at
de mænd der besøger mig, er ganske almindelige søde mænd, der bare er enormt
frustreret. De er ikke de lede svin som sexkøbsfløjen fremstiller dem. Generelt så synes jeg,
de er mere menneskelig i deres omgang med os piger, end Hanne Helth og hendes
moralistiske feminister er i tonen overfor os. Selvfølgelig har jeg mødt dumme mænd, men
det har mere været i privatlivet og ikke i arbejdsregi.
Tror som kæreste er jeg blevet bedre, for jeg har fået større indsigt i, hvordan mænd tænker
og føler, og jeg ved, at omsorg, ømhed og seksuel kontakt er alfa omega, så han ikke
havner på bordeller eller andre steder i søgen efter kvindelig ømhed og hengivenhed.
Med venlig hilsen
Adriana

Hej Adriana Jeg synes det er helt fantastisk, at i vælger at dele jeres liv/
historie. Det som dog har overrasket mig mest er om Julie og
Bordelrytteren. Ved godt det ikke har noget med jeres valg at gøre, men det
siger vil noget om jeres erhverv og kunderne. Ved du, hvorfor nogen mænd
vil opfører sig, sådan som en bordelrytter nu gør? Jeg blev selv dybt
forarget, at en mand har lyst til at opføre sig sådan. Er det "blot" fordi,
han ikke vil have, at pigen skal være sammen med andre? Kamilla
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Hej Kamilla
Nu ved jeg ikke helt præcis, hvad der skete, jeg nåede ikke engang at se hans ansigt i
kameraet. Så ganske enkelt tror jeg, at enten lod han sig rive med af Julie (hun er MEGA
flot) og glemte helt, at han var veludstyret og måske gik lidt for lidenskabeligt til den. Jeg har
selv prøvet at få en ung mand ind, der i hedens time glemte tid og sted og tog lidt for hårdt
fat, da jeg påpegede at jeg ikke synes det var rart, så tog han den lidt mere men ro og alt
endte ok.
Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at han måske var forstyrret og bare ville gennemknalde
Julie ud af foragt (enten overfor sexarbejdere eller bare generelt), men den slags episoder er
yderst sjældne og det er ikke kutyme, at mændene generelt opfører sig sådan.
Med venlig hilsen
Adriana

Hvis jeg skulle tage et gæt om hvad det største problem som sexarbejder er,
ville jeg gætte på stigmatiseringen. Dobbeltlivet, fordommene, samfundets
fordømmelse grundet uvidenhed og det at jobbet ikke ligestilles med et
normalt job. Er det korrekt? Og hvad kan der gøres? Otto Nadolny
Hej Otto
Du har fuldstændig ret. Hvad der kræves er en gennemgående holdningsændring globalt
set. Synet på sexarbejdere er nedarvet gennem generationer. Dette tror jeg ikke ændrer sig,
det er som om, at der er og altid har været brug for en syndebuk. Børn udenfor ægteskab,
homoseksuelle etc. Meget er ændret gennem årene i takt med en kulturel udvikling samt
mere viden. Om dette vil ske med vores erhverv må tiden jo vise, men lad os da håbe, at det
en dag er ligeså naturligt at være sexarbejder, som det er at være skolelærer.
Tak for dit spørgsmål. Knus Camilla.
Hej Otto
Det er helt korrekt, det du siger.
Hvad samfundet kan gøre: bakke op om os og indse, at selv om det kan være svært at
forstå vores valg, så er vi mennesker, der fortjener rettigheder, bl.a. retten til
selvbestemmelse, som FN har erklæret for en fundamental menneskeret. Dertil kommer
arbejdsmarkedsrettigheder etc. Oplysning og dialog er vejen frem. Og folk må selv om, hvad
de synes om vores erhverv, faktum er bare, at folks moralske indstilling ikke skal danne
grundlag for lovgivning: Danmark er en sekulær stat, hvor religiøse/ moralske meninger ikke
skal danne grundlag for vores lovgivning.
Jeg kan sige det simpelt:
Homoseksualitet er en seksualitet, jeg ikke helt forstår (sikkert fordi jeg er heteroseksuel),
jeg mener dog stadig, at homoseksuelle mennesker skal have lige ret som alle andre i
samfundet, og når deres rettigheder bliver overtrådt (for eksempel når de udsættes for hatecrimes etc.) så skal de kunne beskyttes af loven. Loven skal være lige for alle - ergo skal vi
også beskyttes.
En af grundstene i dansk feministisk politik er retten til fri abort: retten til at vælge
moderskabet til eller fra, retten til at bestemme og råde over egen krop. Jeg synes, abort er
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mord, man fratager et ufødt liv den mest fundamentale menneskeret: retten til liv (uden at
man spørger det ufødte menneske om det vil leve eller ej). Selvom jeg ikke er enig med den
lempelige abortlov vi har i DK, så vil jeg ikke have, at den skal forbydes, for så ved vi, at vi
åbner op for et illegalt marked med kvaksalvere, pengegriske abortmutre og kvinder, der dør
af komplikationer. Det sagt, så synes jeg, der er en vis hykleri i det danske samfund. Kvinder
må gerne bestemme over egen krop og sige fra overfor uønsket graviditet. Kvinders
selvbestemmelse er en grundsøjle i dansk feministisk politik: men så snart det drejer sig om,
at kvinden gerne vil sælge sex, så rynker man på næsen og vil fratage hende retten til selv
at bestemme. Dobbeltstandard eller hvad???
Med venlig hilsen
Adriana

Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor tit i oplever pres fra kundens side
gående på at få usikker sex fra jer, altså uden kondom? Peter
Hej Peter
Dette forekommer desværre meget ofte, da mange er begyndt at tilbyde ydelser uden
beskyttelse. Pengene er ikke de samme som før, nok som konsekvens af finanskrisen, og
derfor er mange gået på kompromis. Når det er sagt, er vi altså stadig mange, som ikke går
på kompromis med dette, og aldrig kommer til det, uanset hvad. Det er skammeligt af både
kunder og piger at dyrke usikker sex.
Tak for dit spørgsmål. Knus Camilla
Hej Peter
Det sker yderst sjældent. Og når de efterspørger usikker sex så siger vi at de skal finde et
andet sted at udleve deres fantasier da vi ikke tilbyder den slags sex.
Med venlig hilsen
Adriana

Jeg har fulgt serien flittigt, måske fordi jeg er mand og har lyst, en helt
naturlig lyst til kvinder. Men især fordi serien piller ved et essentielt socialt
paradigme der lader til, at være ens over hele kloden uagtet etnicitet eller
grænser. Mit spørgsmål er til de arbejdende piger; I har truffet et bevidst
valg. Når jeres børn eller børnebørn en dag stiller jer spørgsmål, til jeres
tid som sexarbejder eller spørger om raad, i forhold til om de skal gå den
vej. Hvordan vil i svare. Vil i lyve eller slet ikke berette, at i har haft
sådan et arbejde? Vil i holde det hemmeligt? Hvad vil i ønske for jeres egne
børn, vil i skærme og beskytte dem, for at de ikke gaar i denne branche
eller vil i forholde jer åben for at de forfølger sådan en levevej? Til sidst tak
fordi i dele jeres historier med os. Kenneth
Hej Kenneth
Du har fuldstændig ret i, at denne serie piller ved et paradoks, ment på den måde, at vi gør
os et bevidst valg ved vores arbejde, men også ved at deltage i denne fortælling.
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Paradokset ligger i, at vi stilles overfor en dobbeltmoral om du vil. På den ene side ønsker vi
rettigheder og ligestilling for loven, for samfundet, og vil gerne anerkendes på lige fod med
andre erhverv. På den anden side er vi mange, herunder mig selv, som ikke ønsker at
delagtiggøre vores børn i vores erhverv. Hvorfor? Overordnet set, har vi i vores fortællinger
givet klart udtryk for det pres, der er polititisk, men ikke mindst det generelle syn, som
samfundet har på os. Desværre tror jeg, at der altid vil forekomme et tabu omkring det at
være sexarbejder. Personligt ønsker jeg ikke at stille mit barn i den situation at skulle høre
på, hvad mor er og gør. Det må ikke påvirke mit barn socialt. Derudover har børn en generel
opfattelse af deres forældre som nogle aseksuelle væsner, som ikke dyrker sex. Der kan
meget hurtigt opstå indre billeder, de slet ikke ønsker. Mødre er ofte opfattet som hellige
væsner af deres børn, og selv om de jo nok godt ved, at vi har et sexliv, så har vi det ikke
alligevel.
Skulle mit barn på et tidspunkt ønske at vælge denne levevej, vil jeg hellere være en del af
den viden, således at jeg er på sidelinjen til at støtte. Det er tungt at leve et dobbeltliv, og jeg
ønsker, at mit barn ikke skal bære den byrde i forhold til sine nærmeste.
Tak for din interesse i vores fortællinger og tak for dit spørgsmål.
Knus Camilla.
Hej Kenneth
Hvis jeg en dag fik børn, der valgte at gå ind i sexbranchen, så vil jeg rådgive dem om,
hvordan de skal gebærde sig, og gøre dem klar over, hvor ondt stigmatisering kan gøre. De
skal være opmærksom på, at der er visse mennesker, der mener, at de ikke skal tildeles
samme anerkendelse og rettigheder som andre, at visse elementer i samfundet har meget
inhumane forestillinger om sexarbejdere og mener, at de ikke er kloge, intelligente nok og er
ofre: Man er dog mest offer for samfundet og de normer, det gerne vil sætte - normer man
som sexarbejder ikke per automatik falder ind under. Derudover vil jeg selvfølgelig opfordre
mine børn til at sørge for at uddanne sig, så de har noget andet at falde tilbage på, når de nu
engang (og hvis de vil) gerne vil ud af branchen. Sidst, men ikke mindst, så skal de vide, at
uanset hvad, så elsker mor dem og døren vil altid være åben.
Jeg vil også opdrage mine børn til at være tolerante i så mange henseender som muligt, og
når de når en vis alder, så vil jeg fortælle dem om min tid som sexarbejder. Jeg har dog også
tænkt mig at fortælle min fremtidig mand/kæreste om, hvad jeg har beskæftiget mig med, så
der ikke er hemmeligheder, og hvis han så ikke kan kapere det, så har jeg i det mindste
været ærlig :)
Med venlig hilsen
Adriana
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