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Tak for din henvendelse af 3. januar 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
” Hvordan vurderes den etniske fordeling at være for hhv,
klinikprostituerede, escortprostituerede, og gadeprostituerede
København?
Der ønskes en oversigt over
er alle 3 grupper”
Socialforvaltningens svar
Forvaltningen har desværre ikke de efterspurgte
efters
data. Forvaltningen
har derfor bl.a. henvendt sig til SFI og Kompetencecenter Prostitution
under Servicestyrelsen. Begge parter har meddelt, at de ikke har
tallene på det ønskede detaljeringsniveau.
Det oplyses uddybende fra Kompetencecenter Prostitution, at
prostitutionsindsatsen er valgt placeret i statslig regi, fordi de
prostitueredes bopæl og stedet,
stedet hvor prostitutionen udøves, ofte ikke
er sammenfaldende.
de. Det medfører, at den enkelte kommune ikke har
mulighed for at skabe sig et realistisk billede af prostitutionsmiljøet.
SFI og Kompetencecenter Prostitution har dog begge bidraget med
oplysninger, der kan besvare dele af dit spørgsmål.
SFI
SFI udgav
av i foråret 2011 en omfattende rapport om prostitution i
Danmark. SFI’s
’s tal er dog kun opgjort på landsplan. SFI oplyser, at de
ikke umiddelbart kan trække ’Københavner-tal’
’Københavner
ud af deres opgørelser. Ligeledes er det landsdækkende prostitutionsestimat ikke opgjort på etnicitetsfordeling, om end det for nogle prostitutionsområder
er opdelt i hhv. danske og udenlandske prostituerede.
Adspurgt oplyser SFI, at tallene er forbundet med for stor usikkerhed
til, at det er metodisk og statistisk forsvarligt at lave
l
yderligere opdeling i underkategorier som eksempelvis etnicitet.
SFI’s estimat dækker derfor kun tal på landsplan.
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Udenlandske I alt
Gadeprostituerede 595
1633
Klinikprostituerede 853
903
Escortprostituerede
SFIs opgørelse af antallet af gadeprostituerede i Danmark dækker kun
de udenlandske prostituerede og vurderes at være 595.
For klinikprostituerede vurderer SFI antallet til samlet at være 1633,
hvoraf 853 vurderes at være udenlandske.
For de escortprostituerede findes der ingen vurdering af andelen af
udenlandske prostituerede, men der vurderes at være 903 kvinder.
Kompetencecenter Prostitution
Kompetencecenter Prostitution oplyser, at de i tidligere undersøgelser
har redegjort for den store usikkerhed forbundet med at opstille
estimater over omfanget af den del af prostitutionen, der udgøres af
udenlandske kvinder og mænd. Et skøn, der også vanskeliggøres af, at
en andel af personerne opholder sig ulovligt i landet.
Kompetencecentrets bedste bud er, at København ligner resten af
Danmark, og i så fald vil ca. 50 % af de prostituerede være af
udenlandsk baggrund, hvoraf den største gruppe udgøres af
thailændere. På gadeprostitutionsområdet er der dog en højere andel
prostituerede med udenlandsk baggrund.
Kompetencecenter Prostitution henviser i sin udgivelse ’Migrantprostitution i Danmark’ fra 2010 til nedenstående fordeling på
landsplan:
Estimat over migrantprostituerede på landsplan:
ESTIMAT OVER DET
MIN.
SAMLEDE ANTAL
5.500
PROSTITUEREDE
Heraf prostituerede med Ca. 2500
migrant baggrund
Prostituerede med
Ca. 900
hjemland i Asien
Prostituerede fra Øst- og Ca. 1.000
Centraleuropa
Prostituerede med
Ca. 300
hjemland Afrika
Øvrige
Ca. 300
Det samlede billede peger på, at de to etniske grupper, der dominerer
prostitutionsfeltet, kommer fra hhv. Asien (Thailand) og Central- og
Østeuropa. Derudover er der en gruppe afrikanske prostituerede
(Nigeria) samt en mindre gruppe prostituerede fra Latinamerika.
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De øst- og centraleuropæiske prostituerede kommer typisk fra
Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet og
Slovenien samt fra de baltiske lande.
Kompetencecenter Prostitution henviser ligeledes i sin udgivelse til tal
fra Reden International (RI) fra 2008. RI beskæftiger sig primært med
københavnske gadeprostituerede og opgiver følgende fordeling:
Udenlandske kvinder i alt
Rumænere
Afrikanere (hovedsageligt fra
Nigeria)

144
52
57

I samme udgivelse findes deltal for København ift. massageklinikker
opgjort i politikreds København.
Antal massageklinikker, registreret af Kompetencecenter
Prostitution og Pro Vest, og fordelt på politikredse:
Antal
Blandet
Politikreds
Dansk Thai Øvrige
klinikker
udland
København 144
25
84
32
0

Ukendt
3

Ud af de 346 prostituerede, politiet har truffet (opgjort ved udgivelsens tidspunkt), var de 254 udenlandske. (Dækker også over gadeprostituerede).
De ovenstående delopgørelser er det tætteste forvaltningen kan
komme på en besvarelse af dit spørgsmål.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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