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I 2002, publiserte NOVA rapporten «Sex for
overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet»
som analyserer tallene fra undersøkelsen Ung
I Oslo (1996) der cirka 12000 ungdommer
mellom 14 og 17 år svarte på spørsmål om de
hadde tatt betalt for sex. 0,6 prosent av
jentene og 2,1 prosent av guttene svarte at
det hadde de.
Ifølge NOVAs rapport var det litt mer enn tre
ganger så mange gutter som hadde solgt sex
minst en gang, og omtrent 3 ganger flere
gutter enn jenter som hadde solgt sex ti
ganger eller mer. Gutter er altså i stort flertall
både blant de unge som har solgt sex
noensinne, og blant de unge som selger sex
med en viss regularitet.
DE NORSKE TALLENE representerer ikke et
særnorsk fenomen, eller en statistisk
tilfeldighet. Rapporten omtaler også en studie
fra Island med liknende tall, og i Sverige, er
tallene bemerkelsesverdig like der også. I en
studie av 2254 svensker mellom 16- 25 år fra
2012 oppga 0,8 prosent av kvinner og 2,1 prosent av menn at de hadde solgt sex.

Mer fra Dagbladet Meninger:

Det er trolig flere voksne kvinner enn menn som selger sex. Inkluderer vi voksne
blir tallene jevnere, selv om menn fortsatt er i flertall totalt sett. I en svensk
undersøkelse fra 2008 svarte 2 prosent av voksne menn og 1,6 prosent av voksne
kvinner at de hadde solgt sex, og i en annen svensk studie fra 1996 svarte 0,5
prosent av menn og 0,3 prosent av kvinner det samme. En amerikansk studie fra
byen St. Louis fant en enda større skjevhet, to prosent av kvinner og fire prosent av
menn oppga å ha tatt betalt for sex.
DEN TYNGSTE prostitusjonen som innebærer grov tvang har trolig overvekt av
kvinner. Kvinner er i stort flertall blant registrerte ofre for trafficking til prostitusjon.
Siden det er lite kjennskap til eller interesse for menn som selger sex, kan vi
imidlertid regne med at mørketallene her er usedvanlig store.
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Siden det trolig er flere voksne kvinner som selger mye sex og utsettes for grov
tvang, kan det godt tenkes at kvinner rammes noe hardere av prostitusjon. Men
det kan også tenkes at menn rammes verre fordi de dominerer blant de aller yngste
og mest sårbare. Uansett hva mer inngående forskning vil vise, er yngre gutter og
menns sexsalg så stort at prostitusjon normalt ikke bør omtales som en kvinnesak,
men som en menneskesak.
Det offentlige er godt kjent med overvekten av gutter blant unge som selger sex.
NOVA rapporten fra 2002 har nødvendigvis vært kjent for relevante offentlige
organer. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) skriver da også
om overvekten av unge gutter som selger sex på sin egen hjemmeside. Den
teksten har ligget der siden 2006.
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Men hvis unge gutter og menn selger mer sex enn kvinner…… da må
jo også kvinner kjøpe mer sex enn menn?
Dette betyr at de rødgrønne med Marte Thorkildsen og APs
kvinenettverk - feministene - har løyet til folket i alle år! Dett har de
visst, allikevel fremstiller de det som om det utelukkende er menn som
er aggressor og kvinner som er offre! Slik har de drevet på i
barnefordleingsaker også, der tusenvis av menn er stigmatisert av
falske voldspåstander så mor får omsorgen.
Burde ikke disse løgnerne i AP og SV stilles for retten for å ha
traumatisert flere generasjoner av menn og barn samt villedet det
norske folk på denne måten?
Dette skal vi ikke glemme!
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Én annen person skriver …

for 19 minutter siden

Hyyyyssssjjj... menn prostituerer seg jo ikke, kvinner kjøper da ikke
sex, menn kjøper ikke sex av andre menn..
Det er det vel ingen som tror på i 2014!? Merkelig at det ikke kommer
med i statistikken, er nok noen mørketall der..
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•

for 28 minutter siden

Av en eller annen pussig grunn synes det rådende statsfeministiske
paradigmet å være å holde kvinner opp som Det Store Offeret, til tross
for massive bevis på at de vanskeligheter kvinner har, har også menn.
Sexkjøp og -salg går ikke utelukkende utover kvinner, og det er ikke
utelukkende menn som kjøper sex:
http://www.independent.co.uk/n...
Det samme gjelder hjemmevold, som stort sett løftes frem som et
problem som rammer kvinner, til tross for at vi VET at dette ikke er
tilfelle - det er et problem som rammer begge kjønn:
http://lab.drdondutton.com/wp-...
Hvordan noen kan insistere på å kalle seg feminist, når humanist ville
ha vært en langt redeligere betegnelse, er en gåte. Særlig når man,
som artikkelforfatter peker på, gjerne har menn rundt seg man også er
glad i: sønner, fedre, ektemenn, brødre. Er de mindre verdt enn
kvinner?
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Vis ett nytt svar

for 30 minutter siden

Personlig kunne jeg godt tenke meg å spe på inntektene med å selge
litt sex. Vi gammelkara har fortsatt litt sprutt & futt i skrotten! Dog er
min kropp forbeholdt unge, lekre kjei som foretrekker erfarne
sugardaddy's. Homserier & bestemødre får unggutta ta seg av.
• Svar • Del ›
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Vis ett nytt svar

for 39 minutter siden

Det er mange dammer i 40 plus elder betaler med alkohol og penger
for sex på helgene. Dem plukker gutter circa 25år for spenning ikke
noe annet. Mest morsomt var en damme fant ut etter på den en gutta
hun ligga med var X til datteren hennes. God Karma.
Også hva om offentlig godkjent webside som VictoriaMilan. Er den
ikke salg og kjøp av sex ?
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Vis ett nytt svar

for en time siden

Hvis du drar slike fakta opp i en likestillingsdebatt, vil du omgående bli
beskyldt for å drive med hersketeknikk og at det er ikke dette det
dreier seg om. Men om KVINNER som selger sex.
Hvis politiet gadd å gå på nettet for å finne gutter som selger sex til
menn, kvinner og par så ville de få en aha-opplevelse. Og de kunne
huket inn masse kvinner som sexkjøpere. Dessverre er dette ikke
interessant for hverken politikerene eller byråkratene siden de har sitt
hode innstilt på kvinner som ofre og derfor ikke kan mistenkes for å
gjøre noe ulovlig.
Og som vanlig ligger saker som omhandler menn på bunnen av alle
http://www.dagbladet.no/2014/02/25/kultur/meninger/debattinnlegg/prostitusjon/kronikk/32013707/

Side 4 av 6

