Motivering for uddeling af Mathildepris 2003 til Dorit Otzen
Kære Dorit
Vi befinder os i dag på Gladsaxeseminariet, der altid har markeret sig med en socialpædagogisk vinkel på
pædagoguddannelsen. Siden sidste efterår rummer seminariet også et videnscenter, der arbejder med
marginaliserede gruppers samfundsmæssige tilknytning, også kaldet henholdsvis inklusion og eksklusion.
Eksklusion fra samfundet har du på utrættelig vis arbejdet med i en lang årrække. Du er den person i
Danmark, der ved mest om prostitution og handel med kvinder og ikke mindst konsekvenserne heraf.
Dansk Kvindesamfund vil ved at give dig årets Mathildepris markere, at vi støtter og værdsætter det
arbejde, du gør.
Størstedelen af Danmarks befolkning og politikere er enige i, at der skal gøres noget indenfor volds- og
prostitutionsområdet, og det er ordet "noget" jeg vil hæfte mig ved. Ind imellem er der forslag om, hvad
dette "noget" kan være, forslagene bliver diskuteret, måske sendt i udvalg og vedtaget i en modereret form
- og så sker der ellers ikke rigtigt mere. Det er, som om at vi ikke rigtigt vil være bekendt, at der i Danmark
skulle være kvinder, der lever en ubeskrivelig ydmygende tilværelse som narkoprostituerede eller kvinder,
der er solgt til at arbejde i danske massageklinikker. Vi lukker øjnene og tænker: mon det er så galt?
Det er så galt!
Pornoindustrien har på verdensplan nået et økonomisk omfang, som de fleste af os ikke fatter. Prostitution
findes overalt i Verden, og bagmændenes fortjenester er store.
Dorit, du har arbejdet for at øge kendskabet til fænomenet Handel med kvinder. Der er intet land i Verden,
der ikke er involveret i kvindehandel. Der kan være tale om afsender-, transit- eller modtagerlande, men et
er sikkert - hele Verden er med.
Jeg forstår simpelthen ikke, at et land som Danmark ikke tager handel med kvinder alvorligt og stiller
bagmændene til ansvar. Ved ikke at gøre noget - eller i hvert fald nok - er vi med til at støtte kriminelle, der
tjener på andre menneskers ydmygende tilværelse. For vel er der bagmænd, hvordan kunne man ellers
forestille sig, at kvinder fra Østasien eller det tidligere Sovjetunionen skulle havne i en kælderlejlighed et
sted i Jylland og være i stand til at sætte en annonce i Ekstra Bladet?
Med hensyn til afsenderlandene står vi overfor et internationalt problemfelt, som Verdenssamfundet bliver
nødt til at skaffe ressourcer til.
Vi er glade for, at ligestillingsministeren er begyndt at se alvorligt på handel med kvinder og den
omfattende prostitution, det medfører. Men vi ønsker os, at der kommer endnu mere handling bag ordene.
Vi har brug for mere viden om Handel med kvinder og ikke mindst gøre os klart, hvem der er kunder i
massageklinikkerne. Kunderne, det kan kun være vores ægtefælle, samlever, kæreste, broder eller ven. Den
historie med, at mænd støtter fattige prostituerede ved at købe seksuelle ydelser af dem, tror jeg ikke på alternativt kunne de jo vise deres godgørenhed ved bare at give den prostituerede pengene.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bryde med myten om den lykkelige luder, jeg tror ikke hun eksisterer
- prostitution er vold mod kvinder.
Vi kender dig bedst fra dit arbejde på Vesterbro, i Reden, Redens Nathjem og Redens Kvindekollegium, men
derudover arbejder du for prostituerede i hele landet. Du er også en kendt international personlighed, der
siden 1999 har været præsident for International Abolitionist Federation, den internationale organisation til
afskaffelse af prostitution. - Du er en person, som Danmark kan være stolt af.
Kære Dorit, til lykke med Mathildeprisen og held og lykke med dit arbejde i årene fremover.

Mathildeprisen er igen i år skabt specielt til modtageren og udformet af kunstnergruppen Artillery fra
Århus. Gruppen består af Grete Aagaard, Tina Lynge Skovmand og Trine Rytter Andersen.

