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FCK skuffede og tabte

Ekspert kritisk overfor teaterstykke
Teaterstykke med prostituerede kan åbne for sår, der efterfølgende kræver
måneders behandling og samtaler hos en psykolog. Ekspert er betænkelig ved
stykket.
En tur på scenen for en prostitueret kan skabe problemer
efterfølgende. Det er meldingen fra Kompetencenter
Prostitution.
I teaterstykket "Pretty Woman A/S" vil man betale
prostituerede for at fortælle om livet på gaden. Som en del af
stykket går en skuespiller med et kamera på nakken ud på
Vesterbro i København og køber en prostitueret, som kommer ind
på scenen.
- Jeg synes, at det lyder voldsomt. Det kræver lang
forberedelse, hvis det skal gøres ordentligt, og så skal der
være opfølgning bagefter med psykologer, hvis der er behov,
siger Susanne Bramstrup, der er leder af Kompetencenter
Prostitution under Servicestyrelsen, til Ritzau.
Hun understreger, at hun ikke kender teatertruppens tilgang
til de prostituerede.
Kvinderne får ifølge B.T. 2000 kroner for at deltage i
stykket. Et af problemerne er, at kvinderne kan være afhængige
af narko og derfor siger ja til noget, de ikke kan overskue,
lyder det fra Susanne Bramstrup.
Hun hæfter sig blandt andet ved, at kvinderne på scenen kan
komme til at åbne for personlige forhold, som kan gøre dem meget
kede af det efterfølgende, og derfor er der behov for at have
psykologer tilknyttet.
- Det er vigtigt, der er et beredskab. Hvis kvinderne
fortryder eller får det dårligt bagefter, så skal der være det,
der skal til for at følge op på sådan en kvinde. For eksempel
psykologsamtaler, og det kan tage flere måneder, siger Susanne
Bramstrup.
I lukkede netværksgrupper for prostituerede kræver det ifølge
Susanne Bramstrup også tæt opfølgning bagefter, fordi nogle kan
gå mentalt ned på at fortælle om de barske oplevelser.
Holdet bag stykket ville torsdag ikke udtale sig om stykket og
om, hvordan de forbereder kvinderne på eventuelle konsekvenser
og efterreaktioner. Ifølge pressekoordinator Svante Lindeburg
vil instruktøren kommentere stykket fredag.
/ritzau/
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