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1. VERDENS ELDSTE YRKE
At noe har eksistert lenge, betyr ikke at det hverken bør eller kan
forandres på. Vi sier ikke: «Mord har alltid eksistert - vi kan ikke gjøre
noe med det» Eller at mord bør legaliseres og settes i ordnede former.

2. ETT VALG
«Hvis kvinner hadde flere økonomiske valgmuligheter i dette samfunnet,
så ville de ikke valgt å bli utnyttet i prostitusjon», sier Fiona Broadfoot,
survivor fra UK. Valg er alltid relatert til den konteksten det står i.
I Europa i dag, er ikke likestilling en realitet, bare se på følgende fakta:
- Likelønnsgap på 16% mellom kjønnene.
- Vold mot kvinner (1 av 5 kvinner er utsatt for vold i hjemmet)
- Sexistiske stereotyper
Kvinner er underrepresentert i akademia, politikk, næringslivet og det
i offentlig rom.
I denne konteksten, hvor mange kvinner møter diskriminering, fattigdom og utsettes for vold, kan samtykke kjøpes med penger. Omfattende forskning indikerer at fattigdom, tap av familie, hjemløshet, rusavhengighet og bakgrunn med fysisk og psykisk mishandling kan være
avgjørende faktorer for at unge sårbare kvinner går inn i prostitusjon.
Majoriteten av kvinner som går inn i prostitusjon er veldig unge, under
den seksuelle lavalder.
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3. EN JOBB SOM ALLE ANDRE
Vet du om noen annen jobb der mennesker har en dødelighet på opptil 40 % høyere enn gjennomsnittet?
Hvor 60-80 % av «arbeidere» erfarer regelmessig fysisk og psykisk
mishandling?
Hvis dette er en jobb som hvilken som helst annen jobb, hvorfor er det
da så få vesteuropeiske menn som benytter seg av muligheten?
Hvorfor er det overveldende flertallet i prostitusjon migrantkvinner?
Betyr det at dette såkalte «arbeidet», kun er en jobb kun for kvinner
med minoritetsbakgrunn i ditt land?
For likestillingens skyld skal vi begynne å promotere denne jobben
også for menn?
Det finnes fagforeninger i Europa som ikke anser prostitusjon som en
jobb, fordi det som inngår i prostitusjon er uforenelig med den sikkerheten og karriereprogresjonen som en vanligvis assosierer med yrker.

4. PROSTITUSJON GIR KVINNER, OG SPESIELT MIGRANTKVINNER, ØKONOMISK UAVHENGIGHET
Det er lett å tenke seg at prostitusjon kan være en ok måte å forsørge
seg på for mennesker som lever i fattigdom. I tillegg reduserer det jo
arbeidsløsheten! Migrantkvinners kampsaker består blant annet i å
komme seg inn på arbeidsmarkedet, å få sine kvalifikasjoner anerkjent,
og retten til familiegjenforening. Økonomisk uavhengighet skal ikke
oppnås gjennom vold og utnyttelse. I det 20.århundret kan vi gjøre
bedre enn som så.

3

5. DET ER MASSE PENGER I PROSTITUSJON
For hvem? I følge Interpol i Europa, tjener en hallik 110 000 Euro
per år, per kvinne i prostitusjon. Hvis prostitusjon var slik en fantastisk
jobb, hvorfor er det da slik at de aller færreste innen prostitusjon verken eier egen bil, leilighet, eller sparer penger til fremtiden sin?
Ideen om at det er mye penger i prostitusjon for den prostituerte er en
myte. Prostitusjon handler om at noen kjøper seg tilgang til din kropp,
og din seksualitet, veldig ofte ved at en bakmann tjener penger på det.
Mennesker kommer uten prislapp på!

6. NOEN KVINNER KREVER SIN RETT TIL Å PROSTITUERE SEG
Noen mennesker aksepterer å jobbe for mindre enn minstelønn, som
for eksempel innvandrere uten arbeids eller oppholdstillatelse. Noen
mennesker selger egne organer. I begge disse tilfellene har myndighetene bestemt seg for å beskytte de mest sårbare for å skape ett verdig
liv for alle, og derfor er det arbeidsgiveren eller organkjøperen loven
kriminaliserer. Slik burde også loven beskytte de prostituerte, og kriminalisere sexkjøperen. Noen mennesker hevder at de velger å være
i prostitusjon, men et demokratisk samfunn skal ikke være basert på
individuelle krav som ikke reflekterer rundt situasjonen til den overveldende majoriteten. Vår fremtid og vårt samfunn står på spill, vi bør
bry oss om våre barns rett til ikke å ende opp i prostitusjon.
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7. PROSTITUSJON HANDLER OM SEKSUELL FRIHET. DE SOM
VIL AVSKAFFE PROSTITUSJON, ER I MOT SEX.
Hvem sin seksuelle frihet er det vi snakker om? Alle er vi vel enige om
at seksuell frihet handler om å nyte egen seksualitet basert på en likeverd fri fra diskriminering, tvang eller vold (definisjon : World Health
Organisation). Prostitusjon handler ikke om sex, det handler om makt:
kjøp av sex er fornektelsen av den andre personens ønsker. Å betale
for sex er å nekte en annen persons rett til seksuell lyst, du kjøper et
seksuelt eierskap til et annet menneske. Med andre ord; kjøp av sex
vil aldri handle om seksuell frihet. De som er tilhengere av å avskaffe
prostitusjon er for sex. De vil ha ekte seksuell frihet og likestilling mellom kvinner og menn. Dette kan ikke oppnås så lenge seksualitet er en
handelsvare.

8. KUN SEXARBEIDERE BURDE VÆRE DE SOM UTTALER SEG
OM PROSTITUSJON, FORDI DE VET HVA DE SNAKKER OM.
Skulle bare kvinner som har vært utsatt for vold i hjemmet ha rett til
å fordømme partnervold? Vold i nære relasjoner er anerkjent som en
strukturell form for vold mot kvinner, som påvirker oss alle, kvinner og
menn. Prostitusjon påvirker oss også: den formidler normer og verdier
til unge mennesker. Slik prostitusjon og kommersialisering av kvinnekroppen er normalisert, til og med, av media og populærkulturen, er
det ikke rart at fornærmelsen ’hore’ er så utbredt blant unge. For hver
lykkelige «sexarbeider» media gir ett talerør, så finnes det desto flere
kvinner der ute som har kommet seg ut av prostitusjon, men som ikke
snakker på grunn av traumer knyttet til deres erfaringer. Så er det alle
de millionene av mennesker som fortsatt er i prostitusjon, og er usynlige, hvem skal snakke for dem? Det er på tide at vi lytter.
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9. PROSTITUSJON ER EN DEL AV KVINNERS HISTORISKE
KAMP FOR Å KONTROLLERE EGEN KROPP
På 1970-tallet i Europa, kjempet kvinner for anerkjennelse av deres
reproduktive og seksuelle rettigheter, og da særlig retten til trygg abort.
De fordømte strukturell kjønnsulikhet, og enhver autoritær myndighet
som påtvinger kvinner synspunkter og holdninger som bryter med
kvinners menneskerettigheter. Det være seg religion, tradisjon, eller
markedet. Å gjøre om seksualitet og kvinners kropper til salgsvarer,
kan ikke betraktes som en del av en kollektiv kamp for kvinners rett til
å kontrollere egen kropp, snarere tvert om. Prostitusjon handler om
menn som mener at de har en rett til å kjøpe seg sex for egne lyster,
ikke om kvinnefrigjøring.

10. AVSKAFFELSE AV PROSTITUSJON VIL FØRE TIL FLERE
VOLDTEKTER
Egentlig er det omvendt: Studier har vist at menn kjøper sex rett og
slett fordi det er mulig. Normaliseringen av prostitusjon er med på å
fremme vold mot kvinner, ved å sende ut det sosiale signalet om at
kvinner er varer og kan behandles deretter. I Nevada, hvor hallikvirksomhet har blitt avkriminalisert, har de den høyeste frekvensen av
voldtekt i forhold til de andre amerikanske delstatene. I en studie blant
menn som kjøper sex, anerkjente 54 prosent av sexkjøpere, at de har
hatt aggressiv seksuell atferd overfor sin(e) partner(e).
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11. PROSTITUSJON ER NYTTIG FOR SAMFUNNET, OG SPESIELT
FOR SOSIALT ISOLERTE OG ENSOMME MENN
Sexkjøpere passer ikke inn i denne stereotypien. Internasjonal
forskning viser at flertallet av sexkjøperne er menn som enten er gift
eller i et forhold, og at de ofte har et større antall seksualpartnere (ikke
gjennom prostitusjon) enn resten av den mannlige befolkningen. Ved å
rettferdiggjøre prostitusjon som samfunnsinstitusjon, ville man antyde
at noen kvinner må bli ofret for disse mennenes «behov». Kvinner i
prostitusjon er først og fremst kvinner; og bør ha krav på de samme
rettighetene og den samme verdigheten som alle andre.

12. ETTERSPØRSELEN VIL ALDRI FORSVINNE
For et trist syn å ha på menn. I henhold til denne antakelsen, er menn
hjelpesløse overfor sine seksuelle lyster og behov. Dette henger ikke på
greip, ettersom de fleste menn ikke kjøper sex. Etterspørselen blir rettferdiggjort av en visjon om maskulinitet, relatert til virilitet eller styrke,
alle stereotypier om menn formidlet i våre ulike samfunn. Etterspørselen kan reduseres ved utdanning, forebygging og lovgivning. Det er så
enkelt som det. Fatalisme blir brukt av folk som ikke ønsker å forandre
samfunnet.
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13. Å LOVLIGGJØRE PROSTITUSJON ER DEN BESTE MÅTEN
Å GARANTERE TILGANG TIL GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER
FOR MENNESKER I PROSTITUSJON.
Å være i prostitusjon er «lovlig» overalt i Europa (unntatt I Kroatia,
hvor det er kriminalisert). Hvis du ikke har de dokumenter som kreves
i gjeldende land, vil du ikke ha tilgang til rettigheter. Det spiller heller
ingen rolle om landet du befinner deg i har legalisert eller avkriminalisert prostitusjon. Tilgangen til rettigheter er ikke knyttet opp mot den
juridiske statusen til prostitusjon, den er knyttet til hver enkelt persons
migrasjonstatus. Hvis du juridisk bor i et land, kan du ha tilgang til
grunnleggende rettigheter, inkludert HIV-testing og helsetjenester .
I Tyskland har bare 44 personer registrert seg som «profesjonelle
sexarbeidere», ut av de anslagsvis 400 000 personene som befinner seg
i prostitusjon i landet. Dette beviser at legalisering av prostitusjon (eller
avkriminalisere «sexarbeid» og med dette også hallikvirksomhet) ikke
endrer stigma for personer i prostitusjon. Svært få ønsker å stå oppført
i et offentlig prostitusjonsregister.

14. VI BØR IKKE KRIMINALISERE SEXKJØPERE, FOR DE KAN
REDDE KVINNER, ELLER HJELPE TIL MED Å IDENTIFISERE
OFRE FOR MENNESKEHANDEL.
Kanskje har du sett «Pretty woman» for mange ganger?
En sexkjøper som «sparer» en kvinne, eller rapporterer et tilfelle av menneskehandel, er nemlig fortsatt en sexkjøper. Eksistensen av «allrighte sexkjøpere» reduserer ikke etterspørselen, det bare opprettholder en romantisk visjon om prostitusjon som ikke har noe å gjøre med virkeligheten.
De «allrighte sexkjøperne» er en svært liten minoritet blant sexkjøpere i
flertall. Nettsider hvor kjøpere møtes og diskuterer de prostituerte er svært
avslørende i den sammenhengent.
Her er noen sitater hentet fra «the invisible men» på tumblr:
«Billig blow jobb, men hun hadde en dårlig attitude, og gjorde ingen forsøk på å se interessert ut, eller å late som om hun likte det»
«Det var som å knulle en attraktiv potetsekk»
8

15. VI MÅ BEKJEMPE MENNESKEHANDEL, MEN PROSTITUSJON HAR INGENTING MED DET Å GJØRE.
Slike påstander strider imot virkeligheten: Hvis prostitusjon ikke har
noe å gjøre med sexhandel, hva er da kvinner trafikkert til? Ifølge
EU-data, er 62% av menneskehandel i EU for seksuell utnyttelse.
Menneskehandelen er profittdrevet, og har en direkte kobling med
prostitusjonsarenaene, der etterspørselen er drivstoffet for tilførselen.
Det er anslått at menneskehandel for seksuell utnyttelse har en årlig
omsetning på US $ 27.8 milliarder. Og hvor kommer disse pengene
fra? Fra kjøperne, som i enhver annen virksomhet. Slik er prostitusjon
og menneskehandel knyttet sammen.

16. DE SOM JOBBER FOR AVSKAFFELSE, VIL FORBY PROSTITUSJON
Det er en stor forskjell på en tilnærming til prostitusjon hvor man vil
kriminalisere alle aktører i systemet, inkludert prostituerte personer, og
en tilnærming hvor man vil avskaffe prostitusjon ved å kriminalisere
kjøpere, halliker og bakmenn - med andre ord de som innehar valgets
makt. Å straffe alle løser ikke de underliggende årsakene eller prostitusjonens kjønnede natur.
Avskaffelse handler om å sette fokus på den strukturelle, økonomiske,
psykologiske og fysiske volden iboende i prostitusjon, og på denne
måten beskytte de berørte personene, ved å kriminalisere gjerningsmennene, dvs. sexkjøpere. Avskaffelse handler om å foreslå konkrete
alternativer til personer i prostitusjon, og det å endre på mentaliteten i
samfunnet.
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17. MED DEN SVENSKE MODELLEN, SÅ VIL MENNESKER I
PROSTITUSJON OPPLEVE MER VOLD, FORDI PROSTITUSJONEN
GÅR «UNDER JORDEN».
Hvis kjøperne kan finne og avtale møter med kvinner i prostitusjon, så
kan politiet og sosialarbeidere det også. Den svenske modellen endrer
forholdet mellom kvinner og kjøpere ved å kriminalisere sexkjøperne.
Sexkjøpere er de kriminelle.
Prostituerte kvinner, som har oppholdt seg i Tyskland før de kom til
Sverige, har fortalt Stockholmspolitiets prostitusjonsenhet at det er
mer vold i lovlige bordeller. Sexkjøperne har rett til å gjøre hva de vil,
fordi de er «klienter», kunden har alltid rett. Sosialarbeidere i Sverige
ser at personer i prostitusjon nå føler seg tryggere og tør å søke hjelp.
Dette er i stor kontrast til land hvor bordeller er lovlige (som Australia
eller Tyskland), hvor sosialtjenestene og politiet sier at det er vanskelig
å komme i kontakt med kvinnene. Legalisering av prostitusjon endrer
ikke det faktum at prostitusjon er en form for vold. 68 prosent av kvinner i prostitusjon lider av symptomer på posttraumatisk stress.

18. AVSKAFFELSE AV PROSTITUSJON ER UTOPI.
Å avskaffe prostitusjon vil ikke si at det blir utryddet. Voldtekter, mord
eller pedofili er forbudt, men eksisterer fortsatt. Det som er viktig er at
den sosiale normen blir formidlet av lovverket: Å forankre menneskerettighetesprinsippet om at den menneskelige kropp og seksualitet ikke
er til salgs. Det er en del av forutsetningen for at et ekte likestilt samfunn kan bli realisert.
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VURDERING AV

TI ÅR MED
SVENSK & NEDERLANDSK

PROSTITUSJONSLOVVERK (*1)
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NEDERLAND (*2)
1. oktober 2000 fjernet Nederland forbudet mot bordeller som de hadde hatt helt
siden 1911 .
Siden da har flere studier fra Scientific Forskning -og dokumentasjonssenter for Justisdepartementet ( WODC ) og fra nasjonal politistyrke ( KLPD ) studert
virkningen avkriminaliseringen av hallikvirksomhet har hatt i Nederland.

SITUASJONEN TIL PERSONER I PROSTITUSJON HAR BLITT
FORVERRET.
Studiet ’ Daalder ’ (*3) utført for Justisdepartementet avduker at:
• Det har ikke blitt noen vesentlig forbedring av situasjonen for personer i prostitusjon.
• De prostituertes følelsesmessige velvære er nå lavere enn i 2001 på alle målte aspekter .
• Bruk av beroligende midler har økt.
• Krav og ønske om å forlate bransjen er sterkt, mens bare 6 % av kommunene tilbyr
slik bistand.

50% - 90 % AV KVINNER I LOVLIG PROSTITUSJON “JOBBER
UFRIVILLIG” .
Disse dataene ble avduket i 2008 av den nasjonale politistyrke ( KLPD ) i en studie
på sektoren av legalisert prostitusjon med tittelen ” Keeping up appearances” (*4)
I denne studien , gir det nederlandske nasjonalpolitiet en svært bekymringsfull
vurdering av loven. Den direkte årsaken til studien var SNEEP - saken, der to tyrkisk-tyske innkjøpere, sammen med 30 medskyldige ble dømt for utnytting av og vold
mot mer enn 100 kvinner i Nederland, i Tyskland, og i Belgia .
Det er slående at alle kvinnene, som ble utnyttet med ekstrem vold i Nederland, jobbet i legaliserte, lisensierte, skattepliktige og statlige sanksjonert bordeller .

ORGANISERT KRIMINALITET HOLDER KONTROLL OVER DET
LOVLIGE SEXMARKEDET
I 2011 uttalte varaordføreren i Amsterdam Lodewijk Asscher, fra Arbeiderpartiet i
Nederland, at legaliseringen hadde vært en ”Stor nasjonal feiltakelse”(*5),
og at regjeringen hadde vært ”kritikkverdig naiv”. En rapport laget i fellesskap av
Amsterdam City og Justisdepartementet, (*6) viser at faktisk en stor del av den lovlige sexindustrien er gjennomsyret av utnytting og menneskehandel.
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Halvparten av alle virksomheter som krever lisenser (bordeller og kaffebarer -marihuana ) har en eller flere ledere med kriminelle rulleblad .

DEKRIMINALISERING OG LEGALISERINGEN AV SEXINDUSTRIEN HAR IKKE FORHINDRET EN ØKNING I “SKJULT” ELLER
ULOVLIG PROSTITUSJON
I 2010, avduket “Den Riec Noord - Holland “, et statlig organ med ansvar for kriminalitetsforebygging , i en studie (*7) at bare 17 % av prostitusjonsannonser publisert i
aviser og på internett er lagt inn av lisensierte bordeller .
1 Assessment produced with the support of Mouvement du Nid France 2 General source: ‘On legalised prostitution in the Netherlands’, Karin Werkman, 2012. 3 Daalder, A. L. (2007). Prostitution in The Netherlands since the lifting of the brothel ban
[English version]. The Hague: WODC / Boom Juridische Uitgevers.
4 KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) – Dienst Nationale Recherche (juli 2008). Schone
schijn, de signalering van mensenhandel in de vergunde
prostitutiesector. Driebergen. 5 http://www.lemonde.fr/m/article/2011/12/23/pays-bas-ﬂop-de-la-legalisation-de-la-prostitution_1621755_1575563.html.
6 Gemeente Amsterdam, Ministerie van Veiligheid en Justitie; Projectgroep Emergo (2011). Emergo
– De gezamenlijke aanpak van de zware (georganiseerde)
misdaad in het hart van Amsterdam. Achtergronden, ontwikkelingen, perspectieven. Amsterdam:
Boom Juridische Uitgevers. 7 RIEC Noord Holland (19 October 2010). Methodiek ‘Inzicht in prostitutiebranche’.ASSESSMENT OF TEN YEARS OF SWEDISH & DUTCH POLICIES ON

13

SVERIGE (*8)
I juli 2010 publiserte den svenske regjeringen en evaluering av loven fra 1999 som
forbyr kjøp av sex. (*9) Evalueringen ble ledet av Justisdepartementet . (*10)
I FØLGE DET SVENSKE POLITIET HAR MAN VED Å TAKLE ETTERSPØRSELEN
MED ET FORBUD MOT Å KJØPE SEX, SKAPT EN BARRIERE MOT ORGANISERT KRIMINALITET. MENNESKESMUGLERE OG HALLIKER FINNER DET
MINDRE ATTRAKTIVT Å ETABLERE SEG I SVERIGE. (*11)
Antallet personer som utnyttes i gateprostitusjon har blitt halvert, og vi ser en
generell stabilisering av det svenske prostitusjonsmarkedet sammenliknet med den
betydelige økningen i nabolandene.
Evalueringen av den svenske loven viser at :
• Antall personer som utnyttes i gateprostitusjon er halvert siden 1999, mens det har
tredoblet seg i Danmark og Norge i løpet av samme periode.
Det er ingen bevis for en økning i svenske menn som drar til utlandet for å kjøpe sex.
• Prostitusjon via internett har økt i Sverige, som det har i andre land,
på grunn av utviklingen generelt av online teknologi. Antall personer som selges via
nettsider / annonser er mye større i naboland, som Danmark og Norge . (*12)
• Mens man har opplevet en eksplosjon i økningen av prostituerte fra tredje-land til
Sveriges naboland, har det svenske markedet holdt seg stabilt.
• Det har ikke vært noen økning i det ”skjulte”prostitusjonsmarkedet. Sosiale tjenester og politiet poengterer at prostitusjon ikke kan gå helt ”underground” da en viss
form for markedsføring er nødvendig for å tiltrekke seg sexkjøperne.
Det er bevist at loven er holdningsskapende. Mentaliteten i det svenske folk har
endret seg i løpet av de siste ti årene. 3 ulike undersøkelser viser at mer enn 70 % av
befolkningen er positive til loven nå, mens flesteparten var i mot loven da den ble
innført. Støtten er sterkest blant ungdom, noe som også viser at loven fungerer som
et holdningsskapende og avskrekkende verktøy.

NEDGANG I ETTERSPØRSEL
Ifølge undersøkelser i Sverige er andelen av menn som kjøper sex er redusert. I 1996,
oppga 13.6 % av svenske menn at de hadde kjøpt noen for prostitusjonsformål . I 2008
var det bare 7,8 %. Denne reduksjonen kan bli overvurdert på grunn av motvilje til å
innrømme en forbrytelse. Imidlertid svarte et stort antall av de intervjuede mennene at
de ikke kjøper sex lenger på grunn av loven. Helt i tråd altså, med det svenske politiets
oppfatning om at lovverket hindrer mange menn fra å kjøpe sex. (*13)
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8 Generell kilde : ’ Orientering om svensk lov og politikk på prostitusjon og menneskehandel ’ ,
Gunilla S. Ekberg BSW , JD , 2012 - .
9 nettsiden til den svenske regjeringen : http://www.regeringen.se/sb/d/13358/a/149231 . 10 Det er interessant å legge merke til at denne positive vurderingen er gjort av en
regjering ledet av det politiske partiet som , I opposisjon 10 år tidligere , hadde stemt imot loven.
11 Denne avskrekkende effekten har vært bekreftet av politiet. Ved bland annet telefonavlytting har de
avslørt en mangel på lønnsomhet ved å etablere seg og investereI Sverige.
12 I 2007 studerte Sosialdepartementet, annonser lagt ut på internett i 6 uker, og fant 400 personer
som tilbød seksuelle tjenester . I 2008 fant man mer enn 800 personer i Danmark , og nesten 1400
personer i Norge. Kilde : http://www.assemblee-nationale .fr/13/pdf/rap-info/i3334.pdf (s.
226 ) . 13 Siden lovverket tredde i kraft i 1999 , har 4225 menn blitt pågrepet

BRUSSELS ’CALL’
Den europeiske kvinnelobby, Mouvement du nid Frankrike, og Fondation SCELLES
har samarbeidet om utarbeidelsen av: Brussels ’Call’ - Sammen for et Europa, fri fra
prostitusjon.
Mer enn 200 frivillige organisasjoner, fra hele Europa og utenfor, har undertegnet
Brussel’s Call som fastslår følgende hovedprinsipper :
• Prostitusjon er en form for vold
• Prostitusjon er en form for utnyttelse som opprettholder ulikheter mellom klasse og
kjønn.
• Prostitusjon er en krenkelse av menneskeverdet.
• Prostitusjon er et brudd på menneskerettighetene.
Underskriverne av Brussels ’ Call vil jobbe for at EUs medlemsland skal vedta en
politikk som vil garantere :
• Avskaffelse av undertrykkende tiltak mot personer i prostitusjon.
• Kriminalisering av alle former for hallikvirksomhet
• Utvikling av reelle alternativer og exit-programmer for de som er i prostitusjon.
• Forbud mot kjøp av sex.
• Gjennomføring av politikk for forebygging og utdanning, og for å fremme likestilling og positiv seksualitet.
• Utvikling av forebyggende politikk i opprinnelseslandene til prostituerte personer.
De sier også at Den europeiske union, og dens medlemsstater bør gjennomgå
sin politikk mot menneskehandel . Det er lite sannsynlig å oppnå givende resultater,
så lenge straffefriheten for menneskehandlere og sexkjøpere ikke er adressert .
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