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Artikler
28 artikler.

Dansk:

prostitution

Generel definition:

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber
og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

Kommentar:

Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens
område er prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution udgør et
problem for den enkelte må afgøres på individniveau.
Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de strafferetlige regler, fx køb af seksuelle
ydelser, der sælges af unge under 18 år, eller det fænomen, at personer tvinges af andre til at
sælge seksuelle ydelser.

Relaterede søgeord: købesex; sexarbejde; salg af sex; salg af seksuelle ydelser; børneprostitution
Formidlingsversion: Prostitution er en handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser
henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling. Prostitution som socialt problem
er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret. Den tankemæssige
forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens område er
prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution udgør et problem for
den enkelte må afgøres på individniveau. Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de
strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser, der sælges af unge under 18 år, eller det
fænomen, at personer tvinges af andre til at sælge seksuelle ydelser.

Dansk:

klinikprostitution

Dansk:

massageklinikprostitution

Generel definition: prostitution, hvor prostitutionskunden opsøger den prostituerede på offentlig tilgængelig klinik, der
er indrettet til formålet
Kommentar:

Lokationen benyttes typisk, men ikke nødvendigvis, af mere end én prostitueret, dog ikke
nødvendigvis på samme tid.

Dansk:

klubprostitution

Generel definition: prostitution, der foregår på offentlig tilgængelig klub, der også modtager gæster, der ikke er part i
prostitution
Kommentar:

Offentlig tilgængelig klub er fx sex- eller stripklubber, saunaer, barer eller lignende.

Dansk:

hotelprostitution

Generel definition: prostitution, der foregår på et hotel, der ikke er specifikt indrettet til formålet

Dansk:

escortprostitution

Generel definition: prostitution, hvor den prostituerede kontaktes og efter aftale kommer ud til prostitutionskundens
private eller privatlignende opholdssted
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Kommentar:

Et privatlignende opholdssted kan fx være et hotel eller en lejlighed.

Dansk:

privatprostitution

Generel definition: prostitution, hvor prostitutionskunden efter aftale opsøger den prostituerede på dennes private eller
privatlignende opholdssted, hvor faciliteterne kun benyttes af én eller højst to prostituerede ad
gangen
Kommentar:

Privatprostitution er kendetegnet ved at tilstræbe en prostitutionslokation med privatlignende,
diskrete forhold.

Dansk:

prostitution på udlandsrejse

Generel definition: prostitution, hvor en prostitueret eller en prostitutionskunde midlertidigt rejser til et andet land for at
sælge eller købe prostitutionsydelser
Kommentar:

Prostitution på udlandsrejse adskiller sig fra migrantprostitution ved at der oftest er tale om kortere
ophold, og at formålet med rejsen er at indgå i prostitution.

Dansk:

barprostitution

Generel definition: prostitution, hvor kontakten skabes på en bar og prostitutionslokationen aftales ad hoc med den
enkelte prostitutionskunde

Dansk:

udendørsprostitution

Generel definition: prostitution, hvor kontakten skabes udendørs eller i offentligt rum og prostitutionslokationen aftales
ad hoc med den enkelte prostitutionskunde
Kommentar:

Udendørsprostitution omfatter prostitution, hvor kontakten skabes udenfor, fx på gaden, i parker, på
rastepladser etc. eller i offentligt rum som fx på offentlige toiletter, banegårde etc.

Dansk:

prostitutionsydelse

Generel definition: del af prostitution, der består af aftalt seksuel ydelse mellem personer, der har fysisk kontakt
Kommentar:

Med aftalt seksuel ydelse menes, at der etableres en gensidig aftale om arten og omfanget af den
kønslige omgang forud for leveringen.
Med fysisk kontakt menes, at den prostituerede og prostitutionskunden mødes ansigt til ansigt uagtet omfanget af fysisk berøring eller kønslig omgang.
Begrebet indbefatter ikke andre former for betalte seksuelle ydelser som internetperformances,
porno og strip.

Dansk:

betaling for prostitutionsydelse

Generel definition: del af prostitution, der består af betaling for prostitutionsydelsen
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Kommentar:

Betalingen falder oftest på forhånd og i form af kontanter, men kan også udgøres af andre
modydelser.

Dansk:

prostitutionspart

Generel definition: person, der er part i prostitution
Kommentar:

Begrebet omfatter kun personer, der er direkte involveret i køb og salg af den seksuelle ydelse.
Begrebet omfatter dermed ikke tredjeparter, der profiterer på prostitution uden selv at være direkte
involveret, fx bagmænd, lokalitetsejere, telefondamer, escortchauffører mv.

Dansk:

prostitueret

Generel definition: prostitutionspart, der sælger prostitutionsydelse

Dansk:

prostitueret kvinde

Dansk:

kvindelig prostitueret

Generel definition: person, der er både er prostitueret og kvinde

Dansk:

prostitueret mand

Dansk:

mandlig prostitueret

Generel definition: person, der både er prostitueret og mand

Dansk:

dansk prostitueret

Generel definition: prostitueret, der er opvokset i Danmark

Dansk:

migrantprostitueret

Generel definition: prostitueret, der er flyttet fra sit hjemland til et andet land med henblik på et længerevarende
ophold og som udøver prostitution
Kommentar:

Der kan skelnes mellem migrantprostituerede med lovligt ophold og migrantprostituerede uden
lovligt ophold.
Migrantprostitueret adskiller sig fra en prostitueret, der udøver prostitution på udlandsrejse ved, at
der oftest er tale om længere ophold og ved at formålet med at migrere ikke nødvendigvis er at
indgå i prostitution.
At være migrantprostitueret udelukker ikke, at man kan være offer for menneskehandel.
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Dansk:

gadeprostitueret

Generel definition: prostitueret, der med gaden som kontaktlokation udøver prostitution

Dansk:

barprostitueret

Generel definition: prostitueret, der med en bar som kontaktlokation udøver barprostitution

Dansk:

prostitutionskunde

Generel definition: prostitutionspart, der køber prostitutionsydelse

Dansk:

kvindelig prostitutionskunde

Generel definition: person, der både er prostitutionskunde og kvinde

Dansk:

mandlig prostitutionskunde

Generel definition: person, der både er prostitutionskunde og mand

Dansk:

person

Generel definition:

individ, der er et menneske

Kommentar:

En person er pr. definition levende.

Relaterede søgeord: menneske
Formidlingsversion: En person er et individ, der er et menneske.

Dansk:

kvinde

Kilde til term:

WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)

Generel definition:

person, der er af hunkøn

Kommentar:

Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.

Relaterede søgeord: pige
Formidlingsversion: En kvinde er en person, der er af hunkøn. Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret,
der er definerende.
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Dansk:

mand

Kilde til term:

WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)

Generel definition:

person, der er af hankøn

Kommentar:

Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.

Relaterede søgeord: dreng
Formidlingsversion: En mand er en person, der er af hankøn . Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret,
der er definerende.

Dansk:

prostitutionslokation

Generel definition: lokation, hvor prostitutionsydelse leveres
Kommentar:

En traditionel skelnen mellem prostitutionsformer er baseret på, hvorvidt prostitutionslokationen er
indenfor eller udenfor i form af henholdsvis indendørs- og udendørsprostitution.

Dansk:

kontaktlokation

Generel definition: lokation, hvor der etableres kontakt mellem prostitueret og prostitutionskunde
Kommentar:

Kontaktlokation kan fx være gaden, en klinik eller en bar.

Dansk:

lokation

Generel definition: sted, hvor noget bestemt foregår eller er beliggende
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