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Kære Lars Aslan Rasmussen
Tak for din henvendelse af 10. juli 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Hvor
Hvor stor en andel af de gadeprostituerede i København vurderes at
have etnisk dansk baggrund?
Og hvilke andre etniske grupper ses i gadeprostitutions miljøet?
Der ønskes en aktuel vurdering fra de fagpersoner/institutioner der
arbejder med prostitution.”
Socialforvaltningens svar
Ad. 1: ”Hvor stor en andel af de gadeprostituerede i København
vurderes af have etnisk dansk baggrund?”
Forvaltningen kan ikke levere de præcise tal for den efterspurgte
etniske fordeling,, da der ikke foreligger sådanne opgørelser.
opgørelser
Forvaltningen har derfor henvendt sig til SFI, Kompetencecenter
Prostitution og Reden. De tre organisationer opgiver, at de ligeledes
ikke har de ønskede tal for den etniske fordeling. Forvaltningen har
derfor bedt dem give et bud på fordelingen.
Kompetencecenter Prostitution ønsker ikke at komme med et konkret
bud på andelen af etnisk danske
dan
blandt de gadeprostituerede og
henviser i stedet til SFI’s opgørelse for 2011, der er de nyeste
officielle tal, der findes på området.
SFI’s udgivelse ’Prostitution i Danmark’ fra 2011 er den mest
omfattende aktuelle udredning på området. Udgivelsen kan
k evt. findes
her:
http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=3013&
PID=9267
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SFI samlede konklusion ift. antallet af danske gadeprostituerede i
deres udgivelse ’Prostitution i Danmark’ er, at de ikke kan komme
med sagligt estimat for antallet.
SFI har dog i sin undersøgelse forsøgt at estimere andelen af etnisk
danske prostituerede. Dette er sket via en optælling af danske
prostituerede i København, nærmere bestemt Vesterbro, hvor den
københavnske gadeprostitution primært antages at finde sted. SFI’s
optælling foregik på en weekend og en hverdag, og de opgjorde
antallet af danske gadeprostituerede som følger:

Hverdagstælling
Weekendtælling

Danske
gadeprostituerede
15
13

Udenlandske
gadeprostituerede
167
159

SIF’s samlede vurdering er således, at det kun kan vurderes, at de
danske gadeprostituerede er få relativt til de udenlandske.
Redens brugere er primært af dansk oprindelse, og selvom Reden også
har meget kontakt med prostituerede anden etnisk oprindelse end
dansk, fører de ikke statistik over den etniske fordeling.
Reden opgiver, at de har haft ca. 140 brugere det første halvår af 2012
(og ca. 280 brugere sidste år).
Organisationerne påpeger samtidig, at der er sket en udvikling i
gruppen af danske prostituerede. Den teknologiske udvikling har
medført en ændring i måden, hvorpå kvinderne prostituere sig.
Kvinderne benytter nu mobiltelefoner, facebook-adresser, datingprofiler, internettet generelt og annoncering. Så selvom selve
prostitutionen stadig foregår i fx kundens bil, er den synlige gadeprostitution i høj grad forsvundet fra Skelbækgade/Istedgade/Halmtorvet. Gruppen af prostituerede danske kvinder er derfor ikke
længere så synlig i miljøet.
Opsummerende må det siges, at de præcise tal for andelen af etnisk
danske gadeprostituerede ikke findes hos fagpersonerne på området.
På baggrund af SIF’s optælling vurderes det dog, at andelen af etnisk
danske kvinder blandt de gadeprostituerede i København er et klart
mindretal.
Ad. 2: ”Og hvilke andre etniske grupper ses i gadeprostitutions
miljøet?”
SFI har ikke gennemført opgørelser på etniske inddelinger ift. gadeprostituerede kvinder, men opererer sædvanligvis kun med en inddeling i danske og udenlandske prostituerede.
Reden angiver, at udenlandske kvinder, de har kontakt med hovedsageligt er fra Afrika og Østeuropa. Ligeledes at der observeres grupSide 2 af 3

peringer af transseksuelle i miljøet, der vurderes at komme fra Sydamerika. Hvor præcist kvinderne kommer fra i Afrika og Sydamerika
er svært at fastslå, da kontakten tit er overfladisk eller fx foregår anonymt og oftest på engelsk.
Fra Kompetencecenter Prostitution meldes det, at rumænske/polske og
afrikanske kvinder i dag dominerer gadeprostitutionen på Vesterbro.
Der ses også centraleuropæiske og sydamerikanske kvinder.
Politiet er i deres razziaer stødt på en markant andel af kvinder med
nigeriansk oprindelse. At mange af de afrikanske prostituerede kommer fra Nigeria er genkendeligt for Kompetencecenter Prostitution.
De ovenstående bud er det tætteste forvaltningen kan komme en besvarelse af spørgsmålene.

Venlig hilsen
Anders Kirchhoff
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