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Sexkjøpsloven er en norsk lov som ble innført i 2009 og gjør det straffbart å betale
for sex. Intensjonen til loven er å redusere prostitusjon og organisert
menneskehandel. I etterkant har det vært mye diskusjon rundt loven, og da særlig
om den tilstrekkelig klarer å verne om prostituertes rettigheter, som viser seg å
ikke være tilfellet. Høyres Studenter mener derimot at sexkjøpsloven må
videreutvikles, ikke fjernes, for å både redusere kjøp av sex i det offentlig rom,
samtidig som man verner om prostituertes rettigheter og trygghet.
Alle mennesker har en egenverdi, og skal aldri nyttiggjøres som et middel i seg
selv. Prostitusjon nedverdiger den som selger sex, og degraderer den prostituerte
til en vare. Dette er en praksis og en moralsk tilnærming Høyres Studenter mener
ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn. Det er derimot nødvendig å innse at det
alltid kommer til å forekomme prostitusjon i Norge; men da er det er viktig mål i
seg selv å prøve å redusere forekomsten av prostitusjon, samtidig som man må
sette tryggheten og velferden til prostituerte i sentrum.
Analyseselskapet Vista Analyse evaluerte sexkjøpsloven i 2014 etter oppdrag fra
Jens Stoltenbergs andre regjering. Rapporten konkluderte med at forbudet bidro
til lavere etterspørsel etter seksuelle tjenester, og at prostituerte opplevde større
utrygghet, redusert forhandlingsmakt og større risiko. Det førstnevnte er en positiv
utvikling fra et konservativt standpunkt. Det sistnevnte er derimot svært
problematisk.
Menneskehandel er ulovlig og må straffeforfølges. At prostituerte har opplevd
uheldige konsekvenser av sexkjøpsloven er svært problematisk og må tas på
alvor. Som samfunn har vi ansvar om å ta vare på de aller svakeste, og i denne
sammenheng, særlig forhindre menneskehandel. Dette gjøres derimot ikke med å
fjerne sexkjøpsloven og/eller åpne opp for kommersialisering av sexkjøp som
Nederland og deler av Tyskland har gjort. I Nederland har offentlig godkjente
bordeller og kravet om registrering og arbeidstillatelse gjort at mange prostituerte
som ikke har det sistnevnte, eller er mindreårige, blitt presset inn i et enda mer
skjult marked der myndighetene ikke har mulighet til å hjelpe eller regulere salget.
Dette har ført til at visse prostituerte har dårligere vilkår og tilgang til hjelp enn det
de hadde før markedet ble offentlig regulert. I tillegg har kommersialiseringen ført
til økt sexturisme, som også er en utvikling som ikke burde være ønskelig i Norge,
og særlig for et konservativt parti som Høyres Studenter.

Høyres Studenter mener at sexkjøpsloven må videreføres for å redusere omfanget
av prostitusjon i Norge, men videreutvikles for å sikre bedre og tryggere
rammevilkår for prostituerte. I 2016 innførte Frankrike sin versjon av sexkjøpsloven.
Den franske loven er mer omfattende og helhetlig enn vår. Da det franske
parlamentet skulle utforme sin modell, anerkjente de at prostitusjon er en form for
systematisk vold. Ved å se prostitusjon som systematisk vold får mennesker i
prostitusjon rett til voldsoffererstatting, opphold, bosted og behandling. Da
Frankrike og Sverige innførte sine versjoner av sexkjøpsloven kombinerte de det
også med holdningskampanjer mot sexkjøp både i undervisningsløpet og det
offentlige rom. Det er med andre ord mange måter man kan videreutvikle
sexkjøpsloven for å sikre bedre vern for prostituerte uten å avkriminalisere
prostitusjon.
Det er videre et problem at prostituerte som vil ut av miljøet og vil anmelde
bakmennene ikke får den oppfølgingen de trenger. Man bør derfor legge til rette
for programmer som hjelper prostituerte ut av miljøet, dersom de ønsker det selv.
Høyres Studenter ønsker derfor:

•

Å føre en human politikk som alltid setter det enkelte mennesket over
overordnede prinsipper
Fortsatt forby kjøp av sex i Norge
Under ingen omstendigheter vurdere å åpne for offentlig godkjente
bordeller eller kommersialisering av sexkjøp i Norge
Se på muligheten for å lansere statlige finansierte holdningskampanjer mot

•

kjøp av sex i det offentlige rom etter modellen fra Frankrike og Sverige
Revitalisere, fornye og forbedre dagens sexkjøpslov, basert på en grundig

•
•
•

og helhetlig gjennomgang der prostituertes rettigheter og trygghet settes i
sentrum
•

Øke støtten til organisasjoner som arbeider for å hjelpe prostituerte ut av
miljøet.

