Den 21.april 2007
300.000 danske mænd bør ændre adfærd
I år gives Dansk Kvindesamfunds Mathildepris til Kenneth Reinicke, lektor ved Institut for Samfund og
Globalisering ved Roskilde Universitetscenter. Prisen uddeles ved Dansk Kvindesamfunds landsmøde på
Rebild Vandrerhjem i Skørping lørdag den 21. april kl. 12.30.
Kenneth Reinicke får Mathildeprisen, fordi han modigt udfordrer tabuet om den mandlige seksualitet og
afliver myten om mænds ret til prostitution. Han giver både med sin forskning og som samfundsdebattør
den ikkeprostitutionsforbrugende mand stemme og legitimitet. Han støtter dermed kvinders frigørelse og
viser, at i den ligger der også en frigørende kraft for mænd.
Kenneth Reinicke har som den første mandlige forsker i Danmark utrætteligt fastholdt, at
- prostitution handler om mænd, om mænds seksualitet og om mænds magt
- mænd kan og bør ændre holdninger og seksuel adfærd
- køb af sex bør gøres strafbart
- Det er muligt at få færre mænd til at købe sex, og budskabet til mænd må være: masturbér eller sublimer,
altså, riv den af eller tænk på noget andet.” (Kenneth Reinicke, Information, 15.9.2005).
Dansk Kvindesamfund mener, at det er helt nødvendigt at kriminalisere køb af sex i et samfund, hvor mere
end 300.000 danske horekunder – 15 % af de danske mænd - er årsagen til prostitution og kvindehandel.
De forsørger over 6.000 prostituerede, vedligeholder en bordelkapacitet på mere end 700 bordeller og
forsyner danske og internationale kriminelle grupper med milliarder af skattefri kroner. Og ikke mindst
cementerer et syn på både kvinder og mænd, der hører middelalderen til.
Samfundet skal have de 85 % danske mænd, der har valgt prostitutionen fra, i tale. De skal tage aktivt
stilling og være med til at bryde prostitutionsmisbruget af kvinder og børn. Det skal blive lige så socialt
uacceptabelt blandt mænd at købe prostituerede, som det er blevet at banke konen. Mænd skal holde sig
væk fra bordellerne. Og sexkøb skal kriminaliseres.
Kontaktperson: Karen Hallberg, forkvinde, mobil 20 89 85 24
Hvad er Mathildeprisen?
Dansk Kvindesamfunds Mathildepris er opkaldt efter et af Dansk Kvindesamfunds tidligste medlemmer,
forfatteren og samfundsdebattøren Mathilde Fibiger. Prisen gives til kvinder, mænd, organisationer,
virksomheder og andre, der på afgørende måde arbejder for gennemførelsen af den fulde retslige og
faktiske ligestilling mellem kvinder og mænd. Prisen er blevet uddelt siden 1970. Prisen er i år designet af
Unnur S. Gröndal, studerende ved Kolding Designskole.

