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Forord 

Årets oppsummering av fjorårets aktiviteter ferdigstilles mens landet er stengt ned. 

Universiteter, skoler og barnehager og kontorarbeidsplasser er flyttet inn i de tusen hjem for å 

minimere kontakt mellom folk og forsinke spredning av det nye coronaviruset.  

Det er i denne situasjonen at det blir hjerteskjærende tydelig hvor sårbar tilværelsen er for 

mange av Pro Sentrets brukere. Mange har ikke et hjem å jobbe fra, mange er langt hjemmefra, 

de fleste har et begrenset sosialt nettverk. Nær sagt ingen har grunnlag for å søke dagpenger. 

Alle er de avhengig av nærkontakt med kundene sine for å tjene til livets opphold og forsørge 

familien. 

På Pro Sentret har vi kunnet yte hjelp i form av råd, veiledning og støttesamtaler, samt tilby 

testing for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi har vært en trygg base, fri for fordømmelse. Vi 

har kunnet være medmennesker og bidratt til å lette på følelsen av ensomhet og isolasjon. 

I skrivende stund er tilbudet vi kan gi bestående av informasjon via sosiale medier og 

telefonsamtaler. Bare enn fjerdedel av staben er igjen i aktiv tjeneste på Pro Sentret som følge 

av karantenebestemmelsene. Flere av oss vil kunne bli beordret til arbeid i andre kommunale 

virksomheter i tiden som kommer. 

Prostitusjonsmarkedet har vist seg uhyre tilpasningsdyktig historisk sett, og det påvirkes av 

både åpenbare og mindre åpenbare samfunnsendringer. En pandemi av den typen vi lever med 

nå vil få betydelige konsekvenser for alle.  Vi frykter at det er de av oss som har minst i 

utgangspunktet som vil oppleve resultatet av endringene hardest. 

Jeg er så uendelig stolt av de ansatte på Pro Sentret som har bidratt til alt vi fikk til, for og 

med brukerne våre i 2019. Vel så stolt er jeg over hvordan vi møter dagens situasjon og 

forsøker å være her for dem som mer enn noen gang trenger en utstrakt hånd fra 

storsamfunnet. Vi går en usikker tid i møte, men vi har hverandre og brukerne våre har oss. La 

oss arbeide videre for et samfunn der ingen har sexsalg som eneste alternativ, og der de som 

selger sex er sosialt inkludert! 

Bjørg Norli 

leder 
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Det norske 

prostitusjonsmarkedet 

I år er det 20 år siden FN-konvensjonen mot 

organisert kriminalitet (2000) ble etablert. 

Tilleggsprotokollen mot menneskehandel, 

kjent som Palermoprotokollen, har satt 

store avtrykk i den politiske tilnærmingen 

til prostitusjon, spesielt i det globale nord. 

Salg av sex, som siden slutten av 1970-

tallet har blitt forstått som et sosialt 

problem og et uttrykk for individuell 

sårbarhet og strukturelle forhold, ble nå en 

fortelling om bakmenn som tvang kvinner 

til prostitusjon. Det har påvirket 

tilnærmingen til feltet både lokalt og 

globalt, og prostitusjonspolitikk handler nå 

mer om kriminalitets- og 

migrasjonskontroll enn salg og kjøp av 

seksuelle tjenester. Men, vår erfaring er at 

markedet for salg og kjøp av seksuelle 

tjenester lever sitt liv i samfunnets 

randsone ofte uavhengige av offentlig 

debatt og politiske tilnærminger.  

I løpet av disse to tiårene har vi erfart at 

det er et marked i utvikling, kanskje ikke så 

mye i omfang som i mangfold. Mennesker 

av alle kjønn, seksuelle identiteter og 

kjønnsuttrykk selger sex i Norge. 

Mobiliteten i markedet er høyt. Folk 

pendler mellom Norge og andre land i 

Europa, og er omreisende i salg av sex 

innenlands.  

Kontaktformidling mellom selger og kjøper 

skjer oftest via annonseportaler, på 

nettbaserte samtalegrupper, datingapper, 

sosiale medier og via private websider. 

Noen kombinerer nettbasert virksomhet 

med offline tilstedeværelse i 

gateprostitusjonen, på massasjeinstitutter, 

i barer eller utenfor barer, saunaer eller 

andre steder det er naturlig å etablere 

kontakt. Andre operer bare online. Og mens 

noen vil være å finne utelukkende på 

annonseportaler for eskortetjenester, 

benytter andre et mangfold av nettbaserte 

løsninger og sosiale medier for 

promotering av egen virksomhet.  

Kilder til kunnskap 

Dette er som kjent ikke et felt man kan få 

oversikt over via håndsopprekning, 

folkeundersøkelser og selvrapporteringer. 

Aktørene i prostitusjonsmarkedet er svært 

lite villig til å offentliggjøre sin virksomhet.  

Det er derfor også vanskelig å tallfeste 

hvor mange som selger seksuelle tjenester 

i Norge.  

Det at aktørene i markedet kan bruke et 

mangfold av arenaer for kontaktformidling, 

gjør det vanskelig å gi et estimat på hvor 

mange det er som selger sex til enhver tid i 

Norge. Selv om Pro Sentret ikke kan 

tallfeste markedet, gir det innsynet vi får 

fra vårt mangfoldige tjenestetilbud et godt 

utgangspunkt for å gi en faglig fundert 

beskrivelse av markedet som det var i 2019.   

Pro Sentret møter mennesker som selger 

sex via våre ulike tjenester som rommer 

helsetilbud, nett- og gatebasert 

oppsøkende virksomhet, sosialfaglig 

oppfølging og vårt tilbud om juridisk 

bistand. Noen benytter seg av flere av våre 

tjenester, mens andre tar kontakt fordi de 

ønsker spesifikk hjelp, ønsker informasjon 

om Pro Sentret, eller har spørsmål knyttet 

til helse eller lovgivning.  I løpet av 2019 

hadde vi 1268 online treff på chat-grupper, 

SMS, e-post og sosiale medier.  

Et mangfoldig felt  

I løpet av 2019 har 665 unike mennesker 

benyttet seg av Pro Sentrets tilbud og av 

disse var 37 prosent 
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førstegangsbesøkende. Dropintilbudet 

hadde 5076 besøk med 529 unike brukere.  

Det er en sammensatt gruppe både hva 

gjelder kjønn, seksuell identitet og 

kjønnsuttrykk, nasjonalitet og 

oppholdstatus. Majoriteten av brukerne er 

kvinner som selger sex til menn. Ikke alle er 

ciskvinner.  

Det er stor spredning i alder blant 

brukerne på Pro Sentret.  Aldersmessig 

spenner gruppen fra 19 til 60 +, men 

majoriteten er i alderen mellom 26 til 50 år 

hvorav de fleste befinner seg mellom 31 til 

40 år.  

Når det gjelder nasjonalitet var 25 prosent 

av brukerne i 2019 norske, det var også 

den største enkeltnasjonen. Deretter 

kommer Thailand. Blant de øvrige 

nasjonalitetene var de største gruppene i 

2019 fra Brasil, Romania, og Spania. Totalt 

besto brukerne av Pro Sentrets 

tjenestetilbud mennesker fra 48 ulike 

nasjonaliteter.  

Helsetjenesten er etterspurt og hele 87 

prosent av Pro Sentrets brukere benyttet 

seg av helsetilbudet, mens 36 prosent fikk 

individuell sosialfaglig oppfølging.  Vi 

registrerte en økning av personer med 

rusavhengighet som benyttet seg av våre 

tjenester i 2019, sammenlignet med 

tidligere år. 

Arenaer for sexsalg 

Tradisjonelt har man delt opp arenaer for 

sexsalg i innendørs- og utendørsmarkedet. 

Gatearenaen var i mange år hovedsakelig 

dominert av norske kvinner i den 

rusrelaterte prostitusjonen. På 

innendørsmarkedet jobbet de mer 

ressurssterke kvinnene på 

massasjeinstitutt, i studioer eller i 

leiligheter. I gateprostitusjonen fant man de 

mer marginaliserte kvinnene med 

rusproblemer, men også de som ikke klarte 

eller ønsket å jobbe så regulert som det å 

jobbe på innendørsmarkedet krevde.   

Det er fortsatt slik at gateprostitusjonen 

består av de mest marginaliserte 

menneskene, men det er også noen som 

arbeider både offline og online; de benytter 

nettbaserte annonsetjenester i tillegg til 

gatearenaen.  

Når det gjelder innendørsmarkedet består 

det i dag av enkeltpersoner som 

annonserer på eskortesteder eller bruker 

ulike nettbaserte tjenester for 

kontaktformidling med kunder.  

Enkelte annonser er dog kjøpt og 

administrert av såkalte «agencies» som 

formidler kontakt mellom kunder og 

selgere. 

Massasjeinstitutt, studioer og 

arbeidsfellesskap som historisk var en del 

av det norske markedet er i all hovedsak 

byttet ut med hotellrom, leiligheter og 

hjemmebesøk, også kalt out-call. 

I 2019 hadde Pro Sentret 915 treff i 

oppsøkende virksomhet på 

utendørsmarkedet. Vår erfaring er at 

utendørsmarkedet betjenes, i år som i fjor, 

av et lavt antall mennesker som selger sex. 

Det laveste antallet vi har møtt på gaten på 

en vakt er 5 personer, og det høyeste er 44 

personer. Norske kvinner er i fåtall, og av 

andre nasjonaliteter er de fleste fra Nigeria, 

Romania og Bulgaria.  

At det er færre i gateprostitusjon nå enn 

for ti år siden er hovedsakelig knyttet til 

regulering av migrasjon til Norge og at 

digitale løsninger har overtatt. Avtaler 
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inngås online og man kan avtale å bli 

plukket opp hvor som helst i byen.  Men, 

det lave antallet som nå er i 

gateprostitusjonen skyldes også 

regulerering av bilkjøring i Oslo sentrum. Vi 

har heldigvis ikke registrert samme 

utviklingen som en del andre europeisk 

byer der sexselgerne er presset ut av 

sentrumsnære gater til øde områder 

utenfor bykjernen.    

Pro Sentret erfarer at mennesker som 

selger sex er en voldsutsatt gruppe, og at 

det gjelder både de som jobber i 

gateprostitusjon og på innendørsmarkedet.  

Out-call øker risikoen for vold, all den tid 

møtestedet ofte er uforutsigbart for 

selgeren. På gaten forekommer 

trakassering og vold også fra 

forbipasserende. På alle arenaer 

forekommer grove voldelige ran. Når det 

gjelder sistnevnte har mennesker som 

selger sex blitt et mål for kriminelle, som 

vet at dette både er en gruppe med 

kontanter tilgjengelige og en høy terskel 

for å anmelde.   

Prostitusjonens randsoner  

Prostitusjonsmarkedet er ikke bare et 

mangfoldig marked i stadig forandring, men 

også et felt hvor transaksjonell sex endrer 

form eller dukker opp nye former. Sex kan 

være og blir brukt som kapital i ulike 

miljøer både blant unge og voksne. Ung i 

Oslo (2018)1 viser at 3,5 prosent av 

ungdommer på videregående skole 

formidler at de har hatt sex mot goder.  

Vi vet også at kvinner og menn i rusfeltet 

bytter sex mot stoff eller andre goder. Det 

                                                      
1 https://www.korusoslo.no/wp-

content/uploads/Ung-i-Oslo-2018-

18JUNI2018.pdf 

er kjent at kvinner ofte inngår 

kjæresterelasjoner med menn i rusmiljøet, 

og at de har «hjelpere» der gjenytelser for 

tjenester er sex. Det har vært mindre 

oppmerksomhet rundt dette fenomenet 

blant menn. I Pro Sentrets rapport «Alltid 

på vakt», formidler ansatte i tjenestetiltak 

at de erfarer at mannlige brukere har 

hjelpere som bistår dem med alt fra penger 

til husly, og at de har mistanker om det 

handler om et bytteforhold der 

gjenytelsene er sex. Det formidles også at 

det skjer bytte mellom sex og rusmidler i 

Chem-sexmiljøer2, og at personer med 

rusproblemer oppsøker disse miljøene for å 

få rusmidler.   

Et annet fenomen som opererer i 

randsonen, er «Sugardating». Pro Sentret 

har belyst fenomenet i rapporten 

«Prostitusjonens nye randsoner», der vi 

også tar for oss webcamsex. Det er ikke 

alle som driver med sugardating som en 

form for transaksjonell sex, men noen gjør 

sannsynligvis det. Man har en sugardaddy 

eller sugarmommy, altså en eldre og 

veletablert mann eller kvinne der gaver, 

reiser, middager etc. blir byttet mot ulike 

former for samvær, inklusivt seksuelt 

samvær. Noen av våre brukere oppgir at de 

også driver sugardating i tillegg til ordinær 

sexsalg, og i noen tilfeller er kunderelasjon 

av en slik art at den ligner på sugardating. 

Når det gjelder webcamsex betaler kunden 

personen for å produsere videosnutter med 

seksuelt innhold spesielt for hen. Flere av 

våre brukere formidler at de kombinerer 

webcamsex med eskortevirksomhet.  

                                                      
2 
https://tidsskriftet.no/2019/01/sprakspalten/che

msex-pa-norsk 
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Aktørene i disse fenomenene kan i likhet 

med selgere av seksuelle tjenester ha 

overlappende sårbarhetsfaktorer, enten 

det er unge som bytter sex mot goder, 

voksne som bytter sex med rusmidler, 

sugardating eller salg av webcamsex. Det 

være seg seksuell helse eller uhelse, 

sårbarhet for overgrep eller andre forhold 

som kan være vanskelig å håndtere, som 

personvern eller stalking fra kunder som 

har kjøpt webcamsex. Sugardating eller 

andre former for bytte av sex for goder, 

kan også være en vei inn i prostitusjonen. 

Det er derfor viktig at man er oppmerksom 

på disse fenomenene i prostitusjonens 

randsone.  

Å nå ut til alle 

I 2018 endret vi tjenestetilbudet ved       

Pro Sentret ved at dropintilbudet ble 

ubemannet tre dager i uken, og ressursene 

som ble frigjort ble overført til å jobbe med 

oppsøkende virksomhet på nett; på 

webportaler for annonsering, deltakelse i 

chat-grupper og synliggjøring på sosiale 

medier.  

Det har vist seg å bli meget vellykket.      

Pro Sentret har blitt et attraktivt tilbud til 

et mangfold av brukere. Stua har i mye 

større grad blitt et treffpunkt for 

nettverksbygging og peer support, og en 

plattform for debatt og utveksling av 

erfaringer om alt fra seksuell helse til 

strategier for å forebygge vold og 

grensetting overfor kunder.   

Vårt aktive arbeid online har blant annet 

ført til at vi nå er i ferd med å bli et 

veletablert tilbud til grupper vi før hadde 

liten eller ingen kontakt med, deriblant 

menn som selger sex til menn og 

transpersoner. Basert på en høyere 

prevalens av rapporterte voldserfaringer 

blant transpersoner generelt, og fra        

Pro Sentrets erfaringer, peker denne 

gruppen seg ut som særlig utsatt for vold 

og trakassering fra kunder og omgivelsene” 

Transpersoner er den mest utsatte gruppe 

når det gjelder vold fra kunder og stigma 

og trakassering fra omgivelsen. Rapporten 

«Alltid på vakt» dokumenterer at også 

menn som selger sex kan være en utsatt 

gruppe når det gjelder vold og uønskede 

situasjoner i møte med kunder. 

Stigma og fordommer rammer ikke bare 

mennesker som selger sex i form av vold, 

overgrep og trakassering. Det skaper også 

selvstigma og individualiserer skam. Det er 

derfor viktig å møte gruppene i prostitusjon 

med et godt helse- og sosialfaglig tilbud 

både for å redusere omkostningene av 

kriminalisering, og for å forebygge seksuell, 

fysisk og psykisk uhelse blant mennesker 

som selger sex. Det er høy grad av 

mobilitet i markedet hvilket betyr at mange 

har liten eller ingen kontakt med andre enn 

kunder på steder de oppholder seg.         

Pro Sentrets erfaring er at veldig mange 

som selger sex holder virksomheten skjult 

for venner og familie. Det betyr at man 

heller ikke har noen å snakke med om man 

har vært utsatt for vold eller ubehagelige 

opplevelser og situasjoner.   

Pro Sentret erfarer at helsevesenet og 

sosialtjenesten generelt har høy terskel for 

å snakke med personer om erfaringer med 

bytte og salg sex. Vi vil derfor fortsette 

vårt arbeid for å få satt seksuell helse på 

agendaen blant ansatte i offentlige etater 

og tjenestetiltak som vil møte på 

mennesker som selger eller bytter sex.   

Det vil alltid være grupper og individer som 

ikke vil identifisere seg som tilhørende    

Pro Sentrets målgruppe. Derfor er det et 

mål at disse kan bli møtt på en god måte i 

møte med våre kollegaer i andre 

virksomheter. 



 10

Tjenestetilbudet 

I 2019 fikk 665 personer tjenester ved 

Pro Sentret. 

Pro Sentret er Oslo kommunes 

tjenestetilbud for personer som har 

erfaring med å bytte eller selge sex. 

Tiltaket er unikt, både nasjonalt og 

internasjonalt.  

Tjenestetilbudet baseres på prinsippene 

selvbestemmelse, brukermedvirkning, 

forebygging og skadereduksjon. 

Brukeren beslutter selv hvilke tjenester hen 

ønsker å benytte seg av hos oss. Endringer i 

brukergruppas behov legges til grunn for 

utviklingen av tjenestene våre, og de skal 

høres i beslutninger som kan virke inn på 

deres forhold til Pro Sentret. 

Vi driver en helseklinikk og et sosialt 

møtested, Stua. I tillegg har vi tilbud om 

individuell oppfølging og rådgivning samt 

juridisk bistand. 

Pro Sentret er til stede på arenaer hvor 

brukeren er. Vi arbeider oppsøkende på 

gata, på innemarkedet, på nett og reiser på 

hjemmebesøk. Vi er tilgjengelige på telefon, 

e-post og chat. Pro Sentret er på Facebook, 

Twitter, Instagram og Snapchat. 

Pro Sentret er åpent for alle som har 

erfaring med å bytte eller selge sex, 

uavhengig av alder, kjønnsuttrykk og 

oppholdsstatus. En kan være anonym i 

kontakten med oss og alle som jobber på 

Pro Sentret er underlagt taushetsplikt. Alle 

våre tjenester er gratis. 

Menn som selger sex 

58 menn benyttet seg av Pro Sentrets 

tilbud i 2019. 

I august 2017 startet Pro Sentret et nytt 

prosjekt som rettet seg spesifikt mot menn 

som selger sex. Målet med prosjektet var å 

etablere kontakt med menn som selger sex 

og integrere dette arbeidet i Pro Sentrets 

ordinære drift. En feltarbeid med erfaring 

fra PIONs arbeid med gruppen, og god 

kjennskap til miljøet, ble ansatt til å drive 

det oppsøkende arbeidet. Samtidig ble 

Stua som tidligere var forbeholdt personer 

med kvinnelig kjønnsidentitet, åpnet for 

personer av alle kjønn. I 

I 2018 startet vi med et systematisk 

oppsøkende arbeid på internett rettet mot 

menn, tilsvarende det vi gjør overfor den 

kvinnelige delen av markedet. Vi opprettet 

egne profiler på en rekke nettsider som 

menn annonserer på, i tillegg til nettsiden 

Gaysir og datingapplikasjonen Grindr. 

I august 2019 ble arbeidet rettet mot menn 

en del av Pro Sentrets ordinære drift og 

antall mannlige brukere på Pro Sentret har 

økt betraktelig. Før prosjektstart i 2017 

hadde vi hatt 11 mannlige brukere. I 2019 

var det 58 menn som benyttet seg av        

Pro Sentrets tjenester. Dette illustrer hvor 

stor effekt målrettet oppsøkende arbeid 

kan ha og hvor viktig det er å inkludere 

personer som kjenner miljøet godt, særlig i 

arbeid med marginaliserte, og til dels 

lukkede miljøer som dette. 

Rapporten «Alltid på vakt» 

I desember 2019 ble 

kartleggingsrapporten «Alltid på vakt. 30 

menn forteller om sine erfaringer med å 

selge sex» ferdigstilt.  Bakgrunnen for 

kartleggingen var at Pro Sentret hadde 
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behov for mer kunnskap om livssituasjonen 

til menn som selger sex i Oslo og Norge. 

Med kartleggingen ønsket vi å få innsikt i 

mennenes bakgrunn, arbeidsforhold, 

inntjening, opplevelse av trygghet, 

sikkerhetsstrategier, erfaringer med 

kunder og erfaringer i møte med                

Pro Sentret.  

 

Metoden som ble benyttet i kartleggingen 

var strukturerte intervjuer. I tillegg 

arrangerte vi en workshop med ulike 

aktører som gjennom sitt arbeid i offentlig 

og ideell sektor kunne komme i kontakt 

med menn som selger sex. Erfaringene og 

innspillene deres ble tatt med i drøftingen 

av funnene i rapporten. 

 

Til sammen intervjuet vi 30 menn som 

solgte sex. Mennene kom fra 15 ulike land 

og var i alderen 21 til 41 år. Gjennom 

intervjuene fikk vi innblikk i livssituasjonen 

til ulike menn med forskjellige erfaringer og 

livsbetingelser og som hadde ulike 

opplevelser knyttet til å selge sex. Dette er 

et viktig funn fordi det minner oss på at vi 

alltid må møte alle våre brukere med en 

åpen og nysgjerrig tilnærming. I rapporten 

understrekes det at det er vanskelig å gi en 

«oppskrift» på hvordan vi kan få flere menn 

som selger seg til å benytte seg av våre 

tjenester ettersom gruppen på ingen måte 

er ensartet. De selger sex på ulike arenaer, 

til forskjellige kundegrupper og har 

varierende motiver for å selge sex. Det er 

derfor formålsløst å benytte seg av en 

enkelt strategi eller spesifikk formulering 

for å nå menn som selger sex. 

 

Funnene i kartleggingen tyder på at 

behovene personer som selger sex har er 

ganske like, uavhengig av kjønn. Både vår 

erfaringsbaserte kunnskap, og den viten vi 

får gjennom våre kartlegginger blant        

Pro Sentrets brukere, tyder på det samme. 

Den største utfordringen ligger altså ikke i 

at tjenestetilbudet til Pro Sentret ikke 

fyller behovene til menn som selger sex, 

men at de skal oppleve at vi er et tilbud for 

dem.  

 

Advokatbistand 

I 2019 har advokatene behandlet 52 

ulike saker, fordelt på 39 henvendelser.  

Hver tirsdag ettermiddag tilbyr vi gratis 

advokatbistand for brukerne på Pro 

Sentret. Det er to faste advokater som 

deler ukene mellom seg. Det er personer 

med ulike bakgrunner, livssituasjoner og 

oppholdsgrunnlag som benytter seg av 

tilbudet, og rettshjelpsbehovet varierer fra 

person til person. 

Tilbudet er for personer av alle kjønn, men 

2019 var det i all hovedsak kvinner som 

benyttet seg av tilbudet. Personene som 

benytter seg av tilbudet er i hovedsak fra 

Norge, Øst Europa, Sørøst Asia og Sør 

Amerika. Omtrent halvparten av sakene 

omhandlet strafferett. I mange av 

strafferettsakene handlet henvendelsene 

om vold, voldtekt, trusler, utpressing, 

trakassering, vold i nære relasjoner og ran. 

Noen henvendte seg om spørsmål knyttet 

til utlendingsrett. Andre henvendelser 

handlet om økonomi, eiendom, konkrakt- og 

erstatningsrett, ekteskap og 

barnefordeling. 

Personer som selger sex er en særlig utsatt 

gruppe i vårt samfunn. De utsettes for 

stigmatisering, diskriminering og 

marginalisering, og har dermed problemer 

med å få sine rettigheter oppfylt. I tillegg 

er de en gruppe som sjelden oppsøker 

ordinære rettshjelpstilbud. Av de 39 

henvendelsen Pro Sentrets advokater 

mottok i 2019 var det kun 5 som svarte at 
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de hadde oppsøkt bistand andre steder, 

hvis advokattilbudet til Pro Sentret ikke 

hadde eksistert. Omtrent ¼ av 

henvendelsene ble henvist til videre 

oppfølging. De resterende fikk løst sitt 

juridiske problem ved å benytte seg av 

tilbudet vårt. Det viser at det er viktig med 

et lavterskel dropintilbud til denne gruppen.  

Informasjonsarbeid og veiledning 

I 2019 hadde Pro Sentret 223 ulike 

informasjons- og veiledningsoppdrag.  

Pro Sentret har vært et nasjonalt 

kompetansesenter på prostitusjonsfeltet 

siden 1993. Vårt mål som 

kompetansesenter er å formidle vår 

erfaringsbaserte og faglige funderte 

kunnskap, og bidra til at stemmene til 

personer med sexsalgserfaringer blir hørt. 

Vi gir informasjon og veiledning til alle som 

ønsker mer kunnskap og kompetanse. 

Det er mange som henvender seg til          

Pro Sentret for informasjon og veiledning. 

Studenter fra universitet og høyskoler er 

en av gruppene som henvender seg oftest 

til oss. I en del tilfeller dreier det seg om 

råd og veiledning i forbindelse akademisk 

oppgaveskriving eller prosjekter. Vi mottar 

også henvendelser fra studenter og ansatte 

fra denne sektoren som ønsker 

spesialtilpassede foredrag. I 2019 holdt vi 

blant annet foredrag for medisinstudenter 

ved NTNU og etterutdanning i 

sosialpedagogikk ved OsloMet, samt tok 

imot en studentgruppe fra kulturstudier i 

Washington.  

Elever fra videregående skole og 

folkehøyskoler henvender seg også til     

Pro Sentret i forbindelse med 

oppgaveskriving, prosjekter eller ønske om 

undervisning. Vi har både tatt i mot hele 

skoleklasser for undervisning om 

prostitusjon generelt, og arbeidet vi gjør på 

Pro Sentret spesielt, og gitt veiledning til 

grupper og enkeltpersoner. 

Målet med å bruke ressurser på 

skoleelever og studenter er å øke kunnskap 

om fenomenet og bygge ned fordommer, 

samt å bidra til refleksjon.  

Ulike deler av hjelpeapparatet henvender 

seg til Pro Sentret med forskjellige 

problemstillinger. Felles for de fleste som 

henvender seg er at de ønsker mer 

kunnskap om prostitusjon og om hvordan 

de kan snakke om tematikken. Noen ønsker 

generell informasjon, andre henvender seg 

for foredrag på arbeidsplassen eller for en 

gruppe, mens andre ønsker veiledning i 

enkeltsaker. Vår erfaring er at mange 

ansatte i kommunal og frivillig sektor 

opplever at salg og bytte av sex er 

vanskelig å adressere i samtale med sine 

brukere, og at de ønsker kompetanseheving.  

Med bakgrunn i et ønske om 

kompetanseheving i hjelpeapparatet har 

Pro Sentret i samarbeid med RVTS- Øst 

arrangert to kursdager med overskriften 

«Prostitusjon i dag». Dagene ble arrangert i 

RVTS sine lokaler som en fordypningsdag i 

RVTS sitt bydelsprogram for ansatte i Oslo 

kommune. RVTS hadde ansvar for alt det 

praktiske knyttet til dagen, mens              

Pro Sentret bidro med forelesere og faglig 

innhold. Til sammen deltok cirka 130 

personer på kursdagene som ga en 

innføring i Pro Sentrets mandat og arbeid, 

prostitusjon som fenomen, lovverket på 

feltet og praktiske råd og tips om hvordan 

man kan snakke om salg og bytte av sex 

med brukere/pasienter. Alle som deltok 

fikk kursbevis. Deltakerne på kurset var i 

all hovedsak kommunalt ansatte fra 

helsevesenet, institusjoner eller offentlig 
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forvaltning, men det deltok også personer 

som jobbet i frivillige og ideelle 

organisasjoner. Kurset fikk gode 

tilbakemeldinger på evalueringsskjemaet vi 

delte ut, og vi spisset og endret på andre 

kursdag etter tilbakemeldingene vi fikk 

etter første runde. Erfaringene med kurset 

og samarbeidet var gode, og vi håper vi kan 

fortsette samarbeidet i 2020.  

Media kontakter også Pro Sentret, både for 

bakgrunnsinformasjon til dokumentarisk 

arbeid og aktuelle nyhetssaker. I 2019 

besvarte vi 28 henvendelser fra presse og 

media.  

I 2019 har vi holdt foredrag og innlegg for 

svært ulike aktører, som for eksempel 

Harry Benjamin ressurssenter, 

onsdagsmøte på Sex og Samfunn, 

Barnerettighetsdagen i København, Salto-

sekretariatet i Oslo, jubileumskonferansen 

til Sex og Politikk, Oslo kunstforening, Oslo 

Bymuseum og Rosa-seminaret. I tillegg har 

vi arrangert to faglige frokoster for 

aktørene på prostitusjonsfeltet i Oslo. 

Pro Sentret opplever at mange aktører og 

organisasjoner fra både Norge og utlandet 

ønsker å få bedre innsikt i arbeidet vårt. Vi 

har hatt hospitanter fra blant annet 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, 

Nadheim Trondheim og etatsdirektøren i 

Velferdsetaten. Videre har vi hatt besøk fra 

ulike organisasjoner og aktører fra Norge, 

en delegasjon som jobbet med 

menneskehandel i Usbekistan, en 

ungdomsorganisasjon fra Taiwan, en 

russisk/nordisk forskergruppe, en 

dokumentarist fra Brasil, Teater Bæst fra 

Danmark, en australsk justispolitiker, hot- 

og voldsteam i Karlstad kommune, en 

forsker fra Maastricht og Global Network 

of sex workers. 

Også i 2019 har Pro Sentret bidratt i ulike 

nettverk og fora. Vi er representert i 

sentrumssamarbeidet «Åpne rusmiljøer» i 

Oslo, i samarbeidsforumet for tilreisende 

EØS-borgere, lavterskel helseforum i Oslo, 

nasjonalt SRHR-nettverk, 

Barnehjernevernets fagnettverk og sitter i 

referansegruppen til RVTS Midt sitt arbeid 

om integrert behandling rus og vold. Vi har 

gitt innspill til Oslomodell for oppfølging og 

støtte for personer utsatt for vold og 

overgrep, Oslostandard for oppsøkende 

arbeid, sivilsamfunnets skyggerapport til 

FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), 

regjeringens handlingsplan mot voldtekt og 

RVTS-Øst sin nettside om menneskehandel. 

Vi har også hatt besøk av den bulgarske 

organisasjonen Dose of Love, og i oktober 

deltok to ansatte fra Pro Sentret på et 

møte for bilateralt samarbeid i Romania og 

de besøkte samtidig våre 

samarbeidspartnere i organisasjonen 

Carusel. Målet med å treffe begge 

organisasjonene har vært å få til felles 

bilaterale samarbeidsprosjekter, finansiert 

av EEA Grants. 

Arrangementer sammen med 

PION 

Pion og Pro Sentret i Pride park 

For å promotere egne tjenester, og 

synliggjøre at også skeive selger sex 

samarbeidet Sexarbeidernes 

Interesseorganisasjon (PION) og                

Pro Sentret om å ha stand i Pride Park 

under Oslo Pride 2019. Det ble delt ut 

informasjonsmateriell og kondomer, 

arrangerte quiz og svarte på spørsmål fra 

publikum. Mange var innom standen og vi 

fikk positiv respons på vår tilstedeværelse. 

Vi delte ut over 20 000 kondomer til 
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forebygging av seksuelt overførbare 

infeksjoner.  

Markering av 17. desember 

Den 17. desember er den internasjonale 

dagen for bekjempelse av vold mot 

personer som selger sex. Pro Sentret 

markerte dagen ved å dele ut flyers på Karl 

Johan for å øke bevisstheten rundt dagen, 

ved å ha en kronikk om temaet i 

Aftenposten, lystenning på Stua og 

informasjon på sosiale medier.  

PION og Pro Sentret arrangerte også et 

felles arrangement på Internasjonalen hvor 

PIONs rapport «Sårbarhet og samhold hos 

personer som selger sex via internett» ble 

presentert og diskutert. Det ble også holdt 

en minnemarkering og appeller. 

Happy or not 

Pro Sentret har besøk fra personer fra 

mange ulike nasjonaliteter, og med svært 

varierende lese- og skriveferdigheter. 

Dette får konsekvenser for hvordan vi skal 

kunne gjennomføre brukerundersøkelser på 

en god måte. I 2018 begynte vi å bruke en 

såkalt «happy or not»-terminal, som gir 

brukerne anledning til å gi oss 

tilbakemeldinger fortløpende etter hvert 

besøk. Denne løsningen er kjent fra andre 

tjenester der brukergruppa er sammensatt 

og mangfoldig, så som på flyplasser. 

Smiley-ikonene er universalt 

selvforklarende, slik at personer som ikke 

leser like fullt kan gi oss sin mening. Vi 

presenterte spørsmålet «Hvor fornøyd er 

du med besøket ditt på Pro Sentret i dag?» 

på skjermen, med muligheten til å velge 

norsk, engelsk, spansk, bulgarsk, thai eller 

rumensk. Resultatet for januar, februar, 

mars og april 2019 er meget positivt: Hele 

94 % er fornøyde etter et besøk hos oss, 

hvorav 87 % er svært fornøyde.  

Pro Sentrets undervisning på 

videregående skole 

Pro Sentret har siden 2007 hatt et tilbud til 

videregående skoler om undervisning om 

prostitusjon og menneskehandel. Målet 

med undervisningen er å skape økt 

refleksjon og bevissthet omkring 

prostitusjon og menneskehandel. I 2019 

har vi undervist 25 skoleklasser. Vi har i 

løpet av de siste årene sett at elevene blir 

mer og mer opptatt av spørsmål knyttet til 

migrasjon, fattigdom, interseksjonalitet og 

globalisering. Undervisningsopplegget 

sammenligner situasjonen for personer 

som solgte sex i Oslo i 1870-årene med 

dagens situasjon og fokuserer på hvordan 

klasse, kjønn og fattigdom virker sammen i 

valget om å migrere for å selge sex. 

Elevene får dermed relatert tematikken til 

de strukturer som muliggjør prostitusjon, 

som for eksempel manglende likestilling, 

økonomisk ulikhet, fattigdom og migrasjon. 

Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra 

både lærere og elever, og lærere har brukt 

opplegget som en del av den ordinære 

undervisningen i for eksempel norsk og 

samfunnskunnskap. Vi vil fortsette å utvikle 

opplegget i 2020.  

 

Unge som bytter sex 

Pro Sentret har de siste årene jobbet for at 

vi i Norge skal få mer kunnskap om unge 

som bytter sex, og at tjenestetilbudene 

skal bli flinkere til å snakke om tematikken 

med ungdom. Dette arbeidet har vi gjort 

gjennom kartleggingsarbeid og 

rapportskriving, foredragsvirksomhet og 

opplæring og ved å initiere til forskning. Vi 

har stor tro på at økt kunnskap, og mer 
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bevissthet rundt tematikken, kan ha en 

forebyggende effekt og gjøre at flere 

ungdommer får den bistanden og støtten 

de har behov for. 

Foredragsvirksomhet og 

opplæringsdager 

I 2019 har vi holdt foredrag om unge som 

bytter sex for både skoleelever, studenter 

ved universitet- og høyskoler, frivillige 

organisasjoner og for ulike tilbud og 

institusjoner som jobber med barn og unge. 

Vi har også blitt invitert til å holde foredrag 

under Trygghetsuka i Lillestrøm3, under 

#Uke6 på Foss videregående skole og på 

Skeiv Ungdoms sommerleir. 

Vi har gjennomført 6 opplæringsdager om 

selvbestemt seksualitet, forebygging av 

seksuelle overgrep og arbeid med unge 

som bytter sex. Disse dagene gjennomføres 

i samarbeid med stiftelsen Tryggere og Sex 

og Samfunn. Til sammen har cirka 230 

personer deltatt på slike opplæringsdager. 

I Oslo har vi gjennomført tre dager med 

kurs for ansatte som jobber i kommunen. 

Slike dager har blitt gjennomført siden 

2012 med finansiering av byrådsavdeling 

for eldre, helse og arbeid. Selv om vi har 

gjennomført slike dager i åtte år nå 

opplever vi fortsatt en stor interesse for 

tematikken, en økende etterspørsel etter 

flere slike dager og lange ventelister til 

hvert kurs. Med prosjektmidler fra Justis- 

og beredskapsdepartementet har vi også 

arrangert 3 opplæringsdager for ansatte i 

Skedsmo kommune i 2019.  

Siden starten i 2012 har vi delt ut 

evalueringsskjemaer til deltakerne på 

slutten av dagen. Tilbakemeldingene har 

gjennomgående vært positive, og gitt oss 

kunnskap om hvordan vi kan spisse 

                                                      
3 www.trygghetsuka.no 

tematikken og gjøre dagene enda bedre. 

Det er svært gledelig at samtlige som 

deltok på slike dager i 2019 svarte at de 

ville anbefalt andre som jobber med barn 

og unge å delta på en slik dag. Her er noen 

av tilbakemeldingene vi fikk: 

«Dagen ga meg et godt og relevant innblikk 

i disse temaene. Meget gode forelesere 

som gjorde dagen givende. Konsekvensen 

blir at jeg i mitt arbeid kommer til å føle 

meg tryggere til å snakke om disse 

temaene på en god måte med 

ungdommene!» 

«Kurset hadde en tydelig faglig og 

holdningsmessig forankring. Synes det var 

grundig, morsomt og lærerikt. Veldig bra at 

foreleserne har en ikke-moraliserende 

holdning til tematikken. Det likte jeg veldig 

godt» 

«Utrolig lærerikt! Synes dette temaet er 

vanskelig å snakke om. Fint å ha trygge og 

kompetente fagfolk som kan si noe om 

hvordan jeg bør snakke med ungdom om 

disse sensitive og tabubelagte temaene. 

Tusen takk!» 

 

Pro Sentret venter på en avklaring om det 

vil settes av penger til å fortsette 

opplæringsdagene i Oslo i 2020. Vi håper 

kommunen vil prioritere slik at dette 

arbeidet kan fortsette. Vi opplever et stort 

behov for, og økt ønske om, mer kunnskap 

om tematikken blant personer som jobber 

med barn og unge i Oslo.  

Våren 2020 vil det gjennomføres en 

opplæringsdag for ansatte i Ullensaker 

kommune og en for verger/representanter 

for enslige mindreårige asylsøkere i 

samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, og vi søker om penger fra Justis- og 

beredskapsdepartementet til å holde flere 

kurs høsten 2020/våren 2021. 
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Ung i Oslo 

I samarbeid med Kompetansesenter Rus i 

Oslo, jobbet vi i 2019 med å analysere 

tallene fra Ung i Oslo 2018. Ved å se 

nærmere på hva ungdomene som har 

oppgitt å ha utført seksuelle handlinger 

mot goder, har svart på andre spørsmål om 

livet sitt, får vi bedre innsikt i disse 

ungdommenes livssituasjon. Vi vil jobbe 

videre med analysene i 2020 og formidle 

denne kunnskapen i vårt opplærings- og 

undervisningsarbeid. 

Nettressurser og verktøy 

Pro Sentret har lenge ønsket å utvikle 

nettressurser som kan brukes som verktøy 

til å gi fagfolk bedre handlingskompetanse 

til å snakke med unge om salg og bytte av 

sex. 

RVTS har utviklet opplæringsplattformen 

SNAKKE4. SNAKKE skal øke fagkunnskap, 

men primært gi handlingskompetanse hos 

alle hjelpere som jobber med barn. Mot 

slutten av 2019 mottok Pro Sentret penger 

fra Helsedirektoratet til å integrere unge 

som bytter sex som en del av tematikkene 

som tas opp i SNAKKE. Vi gleder oss til å 

samarbeide med RVTS i utviklingen av 

dette i 2020. 

  

                                                      
4 www.snakkemedbarn.no 
 



 17

 

  



 18

HPV-vaksinering ved Pro Sentret 

2018-2019  

Pro Sentret har en helseavdeling som yter 

helsehjelp til personer som selger eller 

bytter seksuelle tjenester. Vårt helsetilbud 

er et lavterskel, dropintilbud for personer 

som har erfaring med salg eller bytte av 

seksuelle tjenester. Det er også mulig å 

bestille time hos sykepleier på nettsiden 

vår. Helseavdelingen er populær og for 

mange av brukerne våre er dette 

helsetilbudet det eneste de har tilgang til, 

da mange ikke har rettigheter i Norge, ei 

heller i landet de oppholder seg permanent 

i. 

Bakgrunn 

Sommeren 2018 søkte Pro Sentret om å få 

vaksiner mot Humant Papillomavirus (HPV) 

av typen Gardasil, da det ble klart at 

Folkehelseinstituttet satt med et restlager 

ved overgang til en ny versjon av vaksinen 

(Gardasil 9). 

Gardasil beskytter mot de vanligste HPV-

virusene som kan føre til utvikling av kreft i 

livmorhals, vulva, penis, anus, rektum og 

svelg. For personer som ikke faller inn 

under det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet er vaksinen 

kostbar, og det har frem til nylig ikke vært 

fokusert på at vaksinen også kan gi 

betydelig beskyttelse for voksne og/eller 

alle kjønn. 

Gjennomføring 

Restlageret hadde begrenset holdbarhet. 

Vaksineringen måtte planlegges slik at 

siste dose ble satt senest ultimo mai 2019. 

Vi mottok vaksinene i september 2018. 

Basert på et estimat over gjennomsnittlig 

antall pasienter ved Pro Sentrets 

helseavdeling per måned ba vi om doser 

tilstrekkelig til å vaksinere 100 personer. 

For å oppnå beskyttelse må hele 

vaksinasjonsprogrammet gjennomføres og 

det består av tre doser gitt med bestemte 

intervaller. Inkluderingskravet hos oss var 

at personen kan komme og få alle 

injeksjonene, noe som vi så kunne bli 

utfordrende da flere reiser inn og ut av og 

rundt i Norge. 

Vissheten om at tidsvinduet for 

vaksineringsprosjektet var begrenset 

gjorde det avgjørende at tilbudet ble 

markedsført effektivt og at korrekt 

informasjon ble gitt alle som potensielt 

ønsket å motta gratis vaksine. 

Alle avdelinger på senteret var engasjert i 

prosjektet. På «Stua», vårt lavterskeltilbud 

for sosialt samvær og enkel rådgivning, ga 

vi «pop-up»-informasjon. Vi hang opp 

plakater på flere språk og viste filmer, og 

gjorde annet informasjonsmateriell 

tilgjengelig. Sosialkonsulenter ga 

informasjon til alle de møtte i oppsøkende 

arbeid på gata og på massasjeinstitutter. 

Ved instituttene tilbød vi å sette første 

dose in situ, forutsatt at personen mente å 

kunne følge opp resten av vaksineringen 

(dose to og tre) ved å komme til                  

Pro Sentret. HPV-vaksine var en 

selvfølgelig del av helsekonsultasjonene i 

denne perioden. Videre igangsatte vi en 

kampanje på sosiale medier der vi brukte 

Snapchat, Facebook, Twitter og Instagram 

til å informere om at vi hadde gratis 

vaksinering og hvilke krefttyper vaksinen 

kan beskytte mot. Vi sendte også ut 

informasjon om tilbudet på sms og e-post 

til personer som annonserte på de ulike 

eskorteannonsesidene på internett. 
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Resultater 

Tilbudet ble mottatt med entusiasme, 11 

personer hadde fått sin første dose 

allerede før vi kom i gang med 

markedsføringen. Det gjorde at vi allerede 

da undersøkte hos Folkehelseinstituttet 

hvorvidt vi kunne bestille flere vaksiner, 

hvilket vi fikk.  

Ved vaksinenes utløpsdato var hele 160 

personer fullvaksinerte, 46 hadde fått to 

doser og 67 kun den første. Legen ved     

Pro Sentret skrev ut resepter slik at 

dersom det kom personer som ønsket å 

betale for fullvaksinering selv, men som av 

ulike årsaker ikke hadde rukket tilbake til 

oss innen fristen, kunne gjøre det. 

Imidlertid viste det seg at Gardasil ikke 

lenger ble levert til apotekene, og en 

håndfull personer som ønsket å kjøpe 

vaksine selv sto igjen med alternativet å 

begynne på nytt med neste generasjon 

vaksine, Gardasil 9. 

Vi er totalt sett svært fornøyde med at 160 

personer fikk gratis HPV-vaksine på          

Pro Sentret gjennom dette prosjektet. 

Synergier og potensiale 

Videre så vi andre positive synergier. Å ha 

et konkret, tidsavgrenset, gratis og 

ekstraordinært tilbud var en god metode i 

kontaktetableringen, spesielt på internett. 

Vår henvendelse ble med dette mer aktuell 

å respondere på enn ved generell 

informasjon om tilbudene ved Pro Sentret. 

Andre grupper fikk et insitament til å 

oppsøke oss i våre lokaler når de ellers kun 

har hatt kontakt med våre ansatte i 

oppsøkende arbeid. På denne måten har de 

blitt kjent med muligheten til å hente gratis 

kondomer, komme til jevnlig testing for 

seksuelt overførbare infeksjoner, tilbud om 

gratis langtidsvirkende prevensjon samt 

sosialfaglig og juridisk rådgivning. Mange 

benyttet også anledningen til å spise litt 

mat sammen med andre og ta del i 

fellesskapet her. 

Fokuset på vaksinen ga en flott anledning til 

å snakke om seksuell helse og seksuelle 

praksiser, også utenfor konsultasjonene 

med sykepleier og lege. 

Det ligger et betydelig potensiale for 

videreutvikling av disse erfaringene til å bli 

et verktøy og en metode for å komme i 

kontakt med personer som selger eller 

bytter sex, men som ikke kjenner godt nok 

til eller benytter seg av våre tjenester. 

Andre former for helsehjelp, for eksempel 

synstest, kan være gjenstand for en 

tidsavgrenset kampanje. Likeledes kan en 

se for seg særskilte tema innenfor juss 

eller generelle rettigheter. 

Pro Sentret snakker om seksuell 

helse  

I februar 2019 lanserte vi filmene og 

veilederen «Pro Sentret snakker om 

seksuell helse». 

Temaene som ble tatt opp i filmene var: 

• menstruasjon 

• underlivspleie og sex (for kvinner) 

• underlivspleie, ereksjonssvikt, 

ereksjonssvikt og sex (for menn) 

• underlivspleieereksjonssvikt, 

ereksjonssvikt og sex (for 

transpersoner) 

 

Filmene ble laget for å få oppmerksomhet 

om temaene blant aktuelle brukere, og for 

å åpne opp for samtale og spørsmål om 

temaene, for så å supplere med mer 

informasjon og kunnskap. Målet er å bygge 

helseforståelse, å styrke individets 

autonomi og å redusere stigma og skam. 

Med filmene ønsker vi å bidra til og å delta i 

en ikke-fordømmende, åpen og trygg dialog 
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om seksuell helse generelt og disse 

temaene spesielt.  

Målgruppen og temaene i filmene er 

tilpasset flere kjønn, og inviterer til 

samtaler og rådgivning knyttet til emnene i 

titlene, i tillegg til billedkommuniserte 

emner som kan knyttes opp til 

hovedtemaene.  Alle filmene er tekstet og 

blir kommentert på henholdsvis engelsk, 

spansk, rumensk og bulgarsk i tillegg til 

norsk. Håndboken er beregnet for 

profesjonelle hjelpere og andre som møter 

personer som har behov for enkel 

helseinformasjon. Vi presenterer viktige 

prinsipper for arbeidet vårt ved                

Pro Sentret: Selvbestemmelse, 

brukermedvirkning, skadereduksjon og 

forebygging. I tillegg har vi med en 

definisjon på seksuell helse og gir en kort 

introduksjon til PLISSIT-modellen.  

 

Vi ønsker at filmene skal bli brukt som en 

åpning for videre samtaler om seksuell 

helse, og at de vi er satt til å hjelpe vil tørre 

å komme tilbake til oss med spørsmål og 

utfordringer, ikke bare om de utvalgte 

temaene, men også om andre sider ved 

seksualiteten og deres seksuelle liv. Vi 

håper filmene og håndboka kan bidra til å 

bryte tausheten rundt seksuell helse i 

hjelpeapparatet. De er et bidrag til å 

avskamme seksualiteten og styrke helse-, 

sosial- og omsorgspersoner i møte med 

brukeres/pasienters seksualitet og seksuell 

helse, også for de som yter hjelp til 

personer uten prostitusjonserfaringer. Vi 

mener at materialet vårt er et viktig bidrag 

til den statlige handlingsplanen «Strategi 

for seksuell helse (2017–2022) - Snakk om 

det!» og «Veiviser i seksuell helse – lokalt 

folkehelsearbeid - faktorer som påvirker 

seksualiteten i et folkehelseperspektiv».   

Utarbeidelsen av veilederen og filmene ble 

finansiert av prosjektmidler fra 

Helsedirektoratet. 

Handlingsplan mot voldtekt 

Regjeringen lanserte i 2019 en ny 

Handlingsplan mot voldtekt (2019 – 2022). 

Under kapitlet «Målrettet forebygging» 

finnes blant annet tiltak 7 som lyder: «Økt 

kunnskap blant utenlandske prostituerte 

om rettigheter og tilgjengelige hjelpetiltak» 

der Justis- og beredskapsdepartementet er 

ansvarlig, men Pro Sentret har fått i 

oppgave å i verk sette egnede innsatser. 

Høsten 2019 besluttet Pro Sentret å 

gjennomføre en pilotsatsning, og 

engasjerte en thailandsk kulturformidler 

med inngående kjennskap til de av våre 

brukere med thailandsk opprinnelse. 

Erfarne sosialarbeidere utviklet og 

bearbeidet, i samarbeid med henne, 

grunnleggende informasjon om voldtekt 

som skulle drøftes i en work shop i           

Pro Sentrets lokaler: 

• Hva sier norsk lov om voldtekt 

• Myter og fordommer 

• Vanlige reaksjoner etter voldtekt 

• Hvem voldtar og hvem utsettes 

• Eksisterende hjelpetiltak 

Invitasjon til work shoppen ble overbragt 

personlig i oppsøkende virksomhet på fem 

ulike institutter. Slik kunne spørsmål og 

usikkerhet avklares i forkant. Tema som er 

relatert til seksualitet er sjelden snakket 

om i thailandske miljøer, da det anses å 

tilhøre privatlivet. Like fullt deltok til 

sammen 11 personer på en work shop den 

12.desember. Eksempler og spørsmål ble 

diskutert, og behovet for mer informasjon 

og kunnskap ble både belyst og bekreftet. 

Det var imidlertid klart at å forlate arbeidet 

for å oppsøke slik kunnskap var 
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problematisk for mange. De foreslo 

ambulant informasjonsvirksomhet og 

skriftlig informasjonsmateriell som bedre 

alternativer. 

Videre arbeid 

Pro Sentret har i mange år belyst omfanget 

av volden brukerne våre utsettes for i 

forskjellige rapporter, kampanjer og 

veiledningsarbeid, men har ikke tidligere 

hatt et eget fokus på voldtekt og seksuelle 

overgrep. Mennesker som selger seksuelle 

tjenester er blant de mest sårbare 

gruppene i samfunnet, og vi vet at de er 

mer utsatt vor vold, overgrep og voldtekt 

enn befolkingen for øvrig. Kunnskapen om 

denne problematikken er også mangelfull i 

deler av hjelpeapparatet, i helsevesenet og 

i rettsvesenet. 

 

Pro Sentret søker i 2020 midler til både å 

øke kunnskap og kompetanse om vold og 

voldtekt hos tjenesteytere som                  

Pro Sentrets brukere er i kontakt med, og å 

øke kunnskap og gi psykoedukasjon til våre 

brukere om vold og overgrep, reaksjoner 

og rettigheter samt hjelpetilbudene som 

finnes. 

Prostitusjonens nye randsoner: 

Sugardating og webcamsex 

Prostitusjonsmarkedet er et marked i 

stadig forandring, det finner nye veier og 

tar til seg ny informasjonsteknologi. Det 

finnes i dag neppe noen flater der salg av 

sex ikke kan annonseres eller hvor avtaler 

ikke kan inngås. Store sosiale medier som 

Facebook og Instagram, nettsamfunn og 

dating-apper, brukes alle i større eller 

mindre grad til sexsalg. Samtidig har det 

tilkommet helt nye flater som beveger seg i 

randsonene mellom prostitusjon og dating, 

og mellom prostitusjon og pornografi. I 

2019 utarbeidet vi en rapport hvor vi så  

nærmere på fenomenene sugardating og 

webcamsex, både hvordan disse 

fenomenene utarter seg, og hvordan de 

forholder seg til norsk lov på 

prostitusjonsfeltet. Rapporten er altså ikke 

en intervjustudie eller kartlegging av 

personene som er involverte i sugardating 

eller webcamsex, men en utforsking av 

fenomener som tangerer prostitusjon, 

gjennom analyse og sammenstillinger av 

medialt og annet materiale. Rapporten kan 

lastes ned fra vår hjemmeside, 

www.prosentret.no. 

Pro-podden 

Pro Sentret har som mål å formidle 

kunnskap om prostitusjon og å bidra til at 

stemmene til personer med erfaring fra å 

selge seksuelle tjenester blir hørt. Det er 

stadig slik at mange i det offentlige 

ordskifte har meninger både om 

menneskene som selger sex og hvordan det 

oppleves å selge sex. Disse forestillingene 

er i stor grad stereotypiske og bidrar ikke 

til å nyansere prostitusjonen slik den i 

realiteten er, mangfoldig og unik for hvert 

individ. 

Svært sjelden deltar de som har egne 

erfaringer i ordskiftet. Årsakene til dette er 

ofte frykt for at deres identitet skal bli 

kjent. Skam og stigma er fortsatt uløselig 

knyttet til prostitusjonen. Andre ganger 

blir de heller ikke invitert til å delta, eller 

rammene er satt av mediene selv eller 

politiske aktører som fokuserer på tema 

som er konfliktfylte og/eller ikke av 

betydning for dem det gjelder. 

I 2019 har Pro Sentret i samarbeid med 

Anne Borregaard Sørensen derfor laget Pro 

Podden. En pod cast som kan lastes ned og 

lyttes til fra alle de store pod cast-

hotellene. Hver enkelt episode er tilegnet 
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ulike personer som bruker Pro Sentrets 

tjenester og som har noe de ønsker å 

formidle til storsamfunnet. Pro Sentret har 

lagt til rette for at historiene og 

budskapene skal kunne nå ut til så mange 

som mulig. Vi har ikke gitt føringer på 

innholdet. De første episodene av fem 

ferdigstilte ble lansert i desember 2019, og 

ytterligere episoder er under utarbeidelse. 
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