- en film om unge, der sælger sex

”ALT DET, DU IKKE SER” er en film om unge under 18 år, der sælger
sex. To piger og en dreng fortæller i dagbogsform om deres barndom med
seksuelle krænkelser, misbrug og omsorgssvigt.
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Servicestyrelsen igangsætter, udvikler og rådgiver om viden og redskaber inden for det sociale område.
Vi arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med
handicap samt ældre. Servicestyrelsen har hovedkvarter i Odense og er en del af Socialministeriet.
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- en film om unge, der sælger sex
I filmens tre cases fortæller to piger og en dreng i dagbogsform om deres vej ind i sexsalg og om deres opvækstvilkår.
Fortællingerne præsenterer de sociale problematikker, som
ofte optræder i forbindelse med unges sexsalg.
De tre cases bygger på viden fra spørgeskemaundersøgelser,
socialfaglige erfaringer med udsatte unge samt instruktør
Sussie Weinolds egen research og interviews med unge, der
sælger sex. De tre historier genfortæller nutidige hændelser
i Danmark.

Straffeloven
I Danmark er det strafbart for personer at købe sex
af drenge og piger under 18 år. Det er ikke strafbart
for unge under 18 år at tage imod betaling i forbindelse med sex.
”Det er i alle tilfælde strafbart, som kunde mod betaling eller løfte om betaling, at have samleje med
en person under 18 år.” - Straffeloven § 223 a.
Med ‘betaling’ underforstås penge eller tjenester
og ting, som kan gøres op i penge. Med ‘samleje’
underforstås alle seksuelle samværsformer.
Hvis den unge er under 15 år på gerningstidspunktet betragtes forholdet som et seksuelt overgreb
og efterforskes og dømmes derefter.

Tre cases
Filmen sætter fokus på socialt udsatte unge og sexsalg. Den
handler om unge med komplekse problemer, som har behov
for individuel hjælp fra det sociale system. Filmens tre unge
er under 18 år og sælger sex til voksne. I hver case indgår en
fagperson.
Filmen giver de studerende et fælles udgangspunkt for at
drøfte fagpersonernes handlemuligheder, samtalens muligheder, underretningspligt, behandlingsbehov etc. De studerende kan også overveje, hvilke andre fagpersoner, det vil
være relevant at inddrage for at hjælpe den unge. Hver case
kan have flere individuelle socialfaglige løsninger.

Hvorfor sælger udsatte unge under 18 år sex?
Spørgeskemaundersøgelser viser at 1-2 % piger og drenge
under 18 år har erfaringer med at sælge sex. Resultaterne
peger alle på, at unges sexsalg hænger sammen med sociale
problematikker.
Ud over sexsalget er disse unge belastet af seksuelle krænkelser, stofmisbrug, kriminalitet, vold, pjækkeri, skrøbelige
familier, netværk uden støtte, etc. Det er unge, som man kan
møde på skoler og forskellige steder i det sociale system.

Malene er en 16-årig pige, som kan virke voldsom. Hun har været anbragt flere steder. Malene
er rastløs, og åbner sig kun langsomt for personalet.
Refleksion: Hvilke faglige overvejelser skal
fagpersonen gøre sig i forbindelse med Malenes
erfaringer med sexsalg?

Martin er 17 år og går i skole. Hans forældre har ikke meget
overskud i hverdagen, og han føler et stort ansvar for sin
familie. På internettet er han blevet tilbudt penge for at have
sex med fremmede mænd. Martin mangler altid penge, men
han er bange for, hvordan andre reagerer, hvis han fortæller
om sexsalget. Studievejlederen kender hans familiebaggrund, og vil gerne tale med Martin om fravær fra undervisningen.
Refleksion: Hvordan kan studievejlederen hjælpe Martin
med at snakke om hans problemer? Er det relevant at inddrage andre fagpersoner for at hjælpe Martin bedst muligt?

Simone på 16 år har komplekse problemer. Hun
er en reflekteret pige, selvom stofferne ind i mellem tager magten fra hende. Hun bor på værelse,
har en støtte-kontakt-person, men skal klare
hverdagen alene.
Refleksion: Hvordan kan støtte-kontakt-personen hjælpe og handle på Simones stofmisbrug,
sexsalg og de seksuelle krænkelser? Hvordan kan
de sociale myndigheder hjælpe hende?

Prostitution i Danmark
Kompetencecenter Prostitution, Servicestyrelsen, er en permanent statslig
indsats. Kompetencecenter Prostitution yder personlig rådgivning til personer som sælger sex, eller tidligere har solgt sex. Det er også muligt at blive
visiteret til gratis samtaler med en psykolog. Socialfaglige medarbejdere
opsøger prostituerede i alle landets kommuner hele året rundt.
Kompetencecenter Prostitution underviser og holder oplæg om prostitution
og prostituerede for personale i kommuner og på undervisningsinstitutioner.
Kontakt Kompetencecenter Prostitution på tlf.: 7242 3700
eller læs mere på http://www.servicestyrelsen.dk

Unge og seksuelle overgreb
Undersøgelser viser at unge, der sælger sex, ofte har været udsat for seksuelle overgreb og/eller vold under opvæksten. Videnscenter for Sociale
Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO, beskæftiger sig med de sociale indsatser før, under og efter et egentligt sagsforløb i forhold til barnet,
familien og fagpersonerne.
Læs mere på http://www.siso-boern.dk og
http://www.servicestyrelsen.dk

Unge og rusmidler
Ifølge undersøgelser har unge som sælger sex oftere og højere forbrug af
rusmidler og alkohol. Unges Misbrug er en vidensportal for fagpersoner, der
arbejder med unge under 18 år, som har et problematisk forbrug af alkohol
eller stoffer. Målet er at klæde fagpersoner på til at kunne arbejde helhedsorienteret med udgangspunkt i de unges problemer.
Læs mere på
http://unges-misbrug.servicestyrelsen.dk

Servicestyrelsen
Servicestyrelsen igangsætter, udvikler og rådgiver om viden og redskaber inden for det sociale område. Vi arbejder for at skabe bedre sociale forhold for
socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre.
Servicestyrelsen har hovedkvarter i Odense og er en del af Socialministeriet.
Læs mere på www.servicestyrelsen.dk

Rapporter om unge og salg af seksuelle ydelser
- “Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge - handlemuligheder”,
af Holm Sørensen og Nørrelykke, Kompetencecenter Prostitution, Danmark,
2006.
Downloades fra http://www.servicestyrelsen.dk
- “Unge i prostitution og lovgivning – evaluering af Straffelovens § 223a”,
af Lautrup, VFC-Socialt Udsatte, Danmark, 2002.
Downloades fra http://www.servicestyrelsen.dk
- “Ungdomars sexualitet – attityder och erfarenheter – att sälja sex mot ersättning/pengar”, af Carl Göran Svedin og Gisela Priebe, Lunds Universitet,
Sverige, 2004.

Filmen er produceret af Congofilm Aps for Servicestyrelsen.
Filmen har desuden modtaget støtte fra Bikubenfonden og
Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

