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Life is far too important a thing ever to talk seriously about (Oscar Wilde)

Indlæg tagget med frisind
Social pornografi? Eller en social øjenåbner?
24. oktober 2008

Den pågående prostitutionsdebat lider gevaldigt af, at udøverne i utilstrækkelig
grad er repræsenteret i debatten. Med enkelte undtagelser, som bloglands egen
Luder. Det samme gælder alle de mænd (og kvinder!), der benytter sig af de
prostitueredes ydelser. Ulempen er, at alt for mange taler på de prostitueredes (og
i mindre grad brugernes) vegne. Og det betyder, at debatten let vrides skævt, især
fordi alskens seksualmoralister har frit spil.
De sidste par dage har debatten kogt igen, fordi et københavnsk teater har fået den
interessante idé at invitere en rigtig, vaskeægte luder til at deltage i et
teaterstykke, Pretty Woman A/S. Stykket opføres på Halmtorvet…
Moralister på begge sider af den politiske midte har allerede fordømt idéen.
Pernille Frahm (SF) kalder ideen ‘ussel, respektløs og langt ude’ og en ’styg form
for social pornografi’. Dansk Folkeparti taler fra højrefløjen om en ‘ubehagelig
udnyttelse af kvinder’. For en gangs skyld træder de gamle borgerlige partier
Venstre og Konservative i karakter. Henriette Kjær udtaler:
“For det første er det ikke politikernes moral, der skal afgøre, hvad der er kunst i
Danmark. Og for det andet skal politikere ikke blande sig i, hvad kunstnere bruger
deres støttepenge til. Medmindre de altså går til noget ulovligt, og det er jo bestemt
ikke tilfældet her”. Kjær peger også på, at det er vigtigt at kunsten, i dette tilfælde
teateret, tager kontroversielle emner op, fordi det kan åbne folks øjne for
problemer i samfundet.
Det er helt surrealistisk at høre en konservativ politiker på den måde korrekse det
store venstrefløjsparti for utidig moralisme og manglende forståelse for kunstens
samfundsmæssige rolle! Hvor er frisindet blevet af på venstrefløjen? Hvor er
solidariteten med de prostituerede blevet af?
Det skal lige tilføjes, at de prostituerede selvfølgelig deltager frivilligt og mod
betaling i stykket. Akkurat som mange prostituerede i øvrigt gør, når de udfører
deres såkaldte “sexarbejde”…
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