FÆLLES VILKÅR (II) AF M. PONTOPPIDAN

DEN PROSTITUEREDE

− og soldaten
Udsathed for PTSD er et fælles vilkår for prostituerede og soldater,
der har været i kamphandlinger. I den anden af to artikler har forfatteren
lyset rettet primært mod de prostituerede.
PTSD

er en erhvervsrisiko i militærtjenesten, og hårde kampsituationer er
måske den kendteste og største risikofaktor. Sådan hedder det i ”Shell shock
to PTSD” (Jones og Wessely, 2005).
De to forfattere har åbenbart ikke
beskæftiget sig med tallene for prostitution, hvis PTSD-risiko ifølge flere
undersøgelser er væsentlig højere end
for soldater: I sidste nummer af Psykolog Nyt omtalte jeg 1998-artiklen af
Farley m.fl., der præsenterede et resultat på 67 % med PTSD i samme alvorsgrad som behandlingssøgende vietnamveteraner. En mindre undersøgelse fra Department of Health Education på University of Maryland, der
sigtede på at afdække ’indre-by’-prostitueredes helbredsmæssige behov
generelt, angiver et noget lavere resultat, 42 %. (Valera et al., 2001.) Men den
højeste procentdel, jeg er stødt på for
soldaternes vedkommende, er 30,9 %
for mandlige vietnamveteraner (26,9
% for de kvindelige) [1].
Resultaterne for prostitution er i det
perspektiv ret overvældende, og menneskeligt set foruroligende i betragtning af prostitutionens store udbredelse. Men videnskabeligt set yderst
interessante. For hvis prostitution virkelig er endnu stærkere traumatise-
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rende end aktiv krigstjeneste – hvorfor
så egentlig?
Der kan være flere forklaringer. Man
kan indlede med at bemærke, at ”hårde kampsituationer” faktisk ikke er
fremmede for et flertal af prostituerede på globalt plan. En canadisk undersøgelse (McCormack, 1987) finder, at
dødeligheden blandt prostituerede er
40 % højere end for resten af befolkningen – og det er ikke kun kønssygdomme og stofmisbrug, der hæver
den. En amerikansk undersøgelse af
samme spørgsmål (Potterat et al.,
2004) fastslår, at dødsårsagen i 50 % af
tilfældene i USA er mord, samt at mordraten for prostituerede er mange gange højere end i de ellers mest udsatte
beskæftigelser (204 pr. 100.000 mod 29
pr. 100.000 for mandlige taxichauffører og 4 pr. 100.000 for kvindelige spiritusforhandlere).
Dertil kommer den ikke-dødelige
vold og voldtægter, som også er mere
end hyppige. I Farleys 1998-undersøgelse af prostituerede i fem lande
har mellem 50 og 78 % været udsat for
voldtægt i forbindelse med prostitutionen, og af disse er mellem 36 og 58 %
procent blevet voldtaget mere end fem
gange! Mange prostitueredes hverdag
er således allerede på det fysiske plan

sammenlignelige med en krigszones.
Prostitutørerne står for en stor del af
volden (Lowman 2000), hvilket det i
sig selv er en stressfaktor for den prostituerede at være klar over.

Andet og mere end sex
Jeg tror dog ikke, at man − som det
sker i nogle prostitutionsanalyser −
skal overfokusere på den fysiske trussel og derved undervurdere de psykiske særproblematikker ved prostitutionen. Psykisk er der bl.a. en ret unik
belastningsfaktor i prostitutionen,
nemlig omkring udtrykstab:
Prostitution omtales ofte som salg af
kroppen, men det kan betragtes som
en noget misvisende beskrivelse. Prostitutører understreger gennemgående i interview (der findes desværre
kun få prostitutørundersøgelser) og
blogs [2], at prostitution netop ikke
kun, eller ikke primært, handler om
sex. Mange prostitutører vil også opleve psykisk intimitet og kræver aktive
udmeldinger fra den prostituerede om
hendes sjælstilstand, frem for alt tilkendegivelser af lystoplevelse. Det er
en helt afgørende del af den ydelse,
der betales for [3]. Flere prostituerede
i interviewundersøgelserne omtaler
da også sig selv som ”illusionssælge-

re” (fx Bjørnholk, 1994). Dette udgør
en ekstra belastning ud over overgivelsen af kroppen som redskab for andres formål. Og det sætter de prostituerede i en ganske særlig problematisk
situation psykologisk set: Af den
grund, at individualiteten faktisk ikke
har anden mulighed for at manifestere
sig synligt for andre end netop ved at
udtrykke lyst og ulyst.
Det er sådan, hver af os danner og
opretholder vores personlighedsstruktur. Skal lyst og ulyst løbende udtrykkes efter udefrakommende diktat, kan
spørgsmålene ”Hvem er jeg?” og
”Hvad vil jeg?” derfor blive sværere
og sværere at besvare med tiden for de
prostituerede, og jeg-strukturen kan
svækkes på trods af alle forsøg på at
”adskille arbejde og privatliv”. Mange
prostituerede beskriver i interview
(refereret hos Ege, 1997) præcis et tab
af følelser, føling med omverdenen,
lyst i det hele taget og evne til at styre
deres liv.
”De (i.e. escortprostituerede piger)
har store vanskeligheder med at finde
ud af, hvem de selv er, og hvor deres
grænser går. De har store problemer
med at vise disse grænser. De føler sig
”forkerte” sammen med andre, det
eneste de kan finde ud af, er at være
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Udsat for PTSD
Artiklen er den anden af to.
Tilsammen bringer de en analyse
af to vidt forskellige grupper −
soldater og prostituerede − som
begge er klart mere eksponeret for
PTSD end befolkningen generelt.
Den første artikel bragtes i
Psykolog Nyt 15/2007.

prostituerede.” (Ege, 1997; Greenwald,
1970).
Endvidere anfører andre undersøgelser samstemmende (fx Bjørnholk, 1994), at det er almindeligt blandt
prostituerede at opgive ikke alene at
have kærester (64 % hos Bjørnholk),
men nære relationer i det hele taget –
det bliver ’for anstrengende’. Hvorfor? Måske fordi en personlig relation
kræver, at man har et personligt udtryk, der kan aktiveres nogenlunde
spontant; men for den prostituerede
kan det ende med at komme til at betyde et nyt pres om at skulle spille en
rolle, nemlig hvis hun på grund af den
gentagne udefra dikterede intim-adfærdsopvisning har fået svært ved at
mærke, hvem hun egentlig er.

Individet ud af kraft
Den afindividualisering, vi finder i
prostitutionen, gør sig også gældende
i krigstjenesten. Et af dens specielle
træk er, at krigssammenhængen i
usædvanlig grad gør det ligegyldigt,
hvem man selv og andre er. Soldaterne
på ’fjendens’ side er ikke længere personer, kun forhindringer, der skal ryddes af vejen, og soldater på begge sider reduceres til rene instrumenter for
sagen.
Desværre er der ikke foretaget nogen undersøgelser, der tester soldateraktivitetens radikale afindividualisering som mulig medårsag til soldaters
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psykiske symptomer. Som regel anføres kun udsættelsen for egen fysiske risiko samt udsættelsen for at se andre
lide og dø, som sandsynlig årsag til
symptomerne − når krigstjenesten da
anerkendes som selvstændig årsagsfaktor. At selve det at få sat sin individualitet delvis ud af kraft kunne spille
ind som psykisk skadevoldende, har
jeg aldrig set foreslået i forbindelse
med soldater. Ej heller selve det grænseoverskridende ved at være indstifter
af lidelse og at myrde andre. Og dog er
mord for et menneske med et normalt
udviklet følelsesliv en af de mest
grænseoverskridende handlinger, der
findes [4].
Det forekommer derfor sandsynligt,
at det kan have indvirkning på både
selvopfattelsen og identiteten som helhed at skulle myrde andre, og det burde undersøges, hvorvidt denne erfaring specifikt kunne have vægt som
sygdomsfremkaldende
belastning.
Mig bekendt har ingen hidtil gjort det.
Det har muligvis været for følsomt
område, i og med at samfundet stadig
godkender krigstjeneste på mordform
som et legitimt krav at stille.

’Uddannelsesbaggrund’
I min første artikel (Psykolog Nyt
15/2007) omtalte jeg, at flertallet af
prostituerede ligesom soldater faktisk
har gennemgået en specifikt afindividualiserende ’uddannelse’ forud for

prostitutionsaktiviteten, uden at specificere, hvad den skulle bestå i for de
prostitueredes vedkommende. Men
jeg sigter hermed til to ting, som begge
er relativt nye opdagelser om prostitution:
For det første registreringen af, at et
forbløffende flertal af de frivilligt prostituerede har vist sig at have en fortid
som ofre for sexovergreb i barndommen. Tallene varierer [5], men det almindeligste resultat ligger på omkring
70 %, altså højere end Farleys tal for
PTSD-lidende. Dertil kommer, at en
tilsvarende procentdel rapporterer, at
anden grov vold og omsorgssvigt var
en fremtrædende del af deres opvækst.
Tager man endelig i betragtning, at incest erfaringsmæssigt er det traumeområde, der er mest præget af fortielse
og fortrængning, og de ovenstående
tal betegner den del af de prostituerede, der selv har vedkendt sig overgreb, så får man nærmest en fornemmelse af, at prostitution som institution i det typiske tilfælde ikke er realisabel uden en forudgående tilvænning
til grænseoverskridelse gennem vold.
Dette står i grel kontrast til, at prostituerede på tværs af kulturer typisk har
været tolket som særlig lystfyldte
(”glædespiger”).
For det andet et bestemt træk ved
rapporterne fra talrige ofre for menneskehandel − nemlig beskrivelsen af
den rutinemæssige procedure, der ta-

ges i brug for at ’overtale’ fangerne til
prostitution. For denne procedure
markerer sig ved sin usædvanlig ekstreme voldsomhed. Jeg har særlig fæstet mig ved, at menneskehandlerne
ud over dødstrusler mod fangerne selv
og deres familie, prygl og udsultning
åbenbart finder det nødvendigt at benytte gentagne massevoldtægter og
særlige
personydmygelser
som
brændemærkning. Eller som det her
berettes af en moldavisk pige, der har
været gennem skolingen: “Meti made
me clean the toilet with my tongue. It
was horrible and dirty. I think they did
it because I was the newest girl.” (Mendenhall 2004. [6])

Selvopofrelse og stress
PTSD er som bekendt hyppig blandt
eksempelvis torturofre og ofre for naturkatastrofer og trafikulykker. Men
man har konstateret en særlig stor risiko, når årsagen til traumet er en bevidst agent, et menneske, frem for en
ulykke [7]. Sandsynligvis er årsagen,
at der i torturen til selve smerten føjes
konfrontationen med erfaringen af en
vilje rettet mod at destruere én – af et
andet menneskes bedømmelse af én
som uværdig til ordentlig behandling.
Jeg vil her nævne den hypotese, at
netop viljesfaktoren også internt i personen selv kan have stor betydning for
styrken af soldatens og den prostitue-

redes symptomer og måske også være
betydende for, at den prostitueredes
symptomer er stærkest. Sagen er, at
det er kendetegnende for netop disse
to aktiviteter at indeholde et frivillighedsmoment – den i sidste nummer omtalte selvopofrelse – som både soldaten og den prostituerede nødvendig-

vis må foretage som en konstitutiv og
stadigt gentagen del af deres gerning.
Mon denne frivillighedsfaktor –
selvopofrelsen – har betydning for
graden af stressbelastning? At sætte
sin vilje ind på at gøre noget, kroppen
eller følelserne råder til at begive sig
væk fra eller ikke har kapacitet til at
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rumme, kan godt tænkes at skabe en
særlig udmattende sindstilstand af
permanent indre konflikt.
De ’granatchokerede’ soldaters
symptomer i bevægeapparatet i form
af spasmer og lammelser synes at passe
godt som udtryk for sådan en tilstand:
Psykosomatiske kramper og lammelser kan opstå, når instinktet igangsætter en flugt og viljen så standser bevægelsen. Systemet går i lås med sig selv.
Hyppigheden af kroniske udmattelsessymptomer og ledsmerter/spændinger (ikke overraskende særlig i underlivet) hos prostituerede (Farley, 2003)
kan være resultat af en lignende konflikt mellem som udadtil agerende at
åbne kroppen for prostitutøren og samtidig modtage krops- eller følelsessignaler indefra om trang til at støde ham
væk.

Teori, forskning, empiri −
At de prostituerede oplever stærkere
symptomer end soldaterne, kan i relation til viljesaspektet tænkes at hænge
sammen med, at den ageren, der forventes af soldaterne, i det mindste svarer til et udtryk for frustration: slå,
sparke, skrige og ødelægge. De prostituerede afkræves derimod som hovedregel en ageren, der giver udtryk
for et fravær af indre konflikt, for ren
lystbetonethed og glæde. Her får den
omtalte viljeskonflikt ikke noget naturligt udløb, men den medfølgende
frustration ophobes derimod til stadighed indadtil.
Denne forklaring er blot en hypotese fra min side, men den synes at harmonere med fx følgende resultater:
Farley et al., 2003, indeholder en
oversigt over kroniske helbredspro-
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blemer hos prostituerede, der påvises
at falde i frekvens efter prostitutionsophør. Muskel- og ledsmerter, koncentrationsbesvær, forkølelses-/influenzalignende symptomer og åndedrætsbesvær er de hyppigste symptomer hos
aktive prostituerede. 78 % har kroniske muskelsmerter, 60 % ledsmerter.
Efter mindst 1,5 år ude af prostitution
falder frekvensen af ledsmerter (til 38
%, mod 71 % muskelsmerter). Interessant er også, at opkastningsfrekvensen
går fra 37 % (med kronisk hyppig opkastning) til 0 %!
Ege, 1997, og Bjørnholk, 1994, refererer hos de prostituerede gentagen
brug af metaforen ”Jeg brækker mig”
(over prostitutionen eller prostitutørerne). En interviewperson hos Ege
beretter, at hun i sit sidste år som aktiv
prostitueret begyndte at kaste op (konkret), før hun skulle ud til prostitutørerne, samt efter aktiviteten, og at denne somatiske reaktion gjorde indtryk
på hende som et faresignal, der fik

hende til at holde op med prostitutionen.
--Man kan altså påpege utrolig mange
aspekter − også flere end de nævnte −
både i selve sammenligningen af krigstjeneste og prostitution og i anvendelsen af det specifikt ”eksistentialistiske” (viljesrelaterede) perspektiv på
de to gerninger som muligt fællesgrundlag for ligheden af de psykiske
gener, de kan medføre.
Der mangler dog endnu kortlægning af empiri, ligesom teorier og
forskning et meget ufuldstændig. Men
selve registreringen af væsentlige fællesvilkår for de to grupper kan tjene til
bedre forståelse af begge parters situation for medlemmer af det modsatte
køn samt i konkret terapeutisk sammenhæng, når de psykisk skadede i
de to grupper skal bringes på ret køl
igen.
M. Pontoppidan, cand.mag. i filosofi
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