SF: Unge skal have mere hjælp til at sige fra over for
sugardating
Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag, og i år markerer SF dagen ved at kræve et
opgør med den objektivisering og værdisætning af kvindekroppen, som sugardating er et udtryk for.
Reden og RedenUng, der rådgiver og vejleder voksne og unge om gråzoneprostitution, har tidligere
peget på, at sugardating kan skabe en skadelig afhængighed, der gør at de unge bliver afhængige af at
få bekræftelse for sex. De unge mister kontrollen og risikerer senere at få svært ved at indgå i
almindelige kærlighedsforhold og intime relationer, hvor der ikke er gaver eller penge involveret.
Udsatte unge er i særlig risiko for at få problemer med sugardating, ligesom sugardating også i sig selv
kan ses som et udtryk for mistrivsel. For nogen kan sugardating blive en glidebane, der senere fører til
prostitution.1 2
Unge mennesker skal selvfølgelig prøve grænser af og have lov til at udforske deres seksualitet. Men
det er vigtigt, at der er voksne ansvarspersoner klar til at hjælpe og rådgive, så de unge bliver bevidste
om konsekvenser og risici ved sugardating og dermed også bliver i stand til at tage kontrol over egen
krop og sætte grænser. Alle har ret til de seksuelle lyster, de nu måtte have. Det centrale er, at de lyster
udleves i en ligeværdig relation, hvor parterne har respekt for hinanden og hinandens kroppe. SF
mener kort sagt, at sugardating er et socialt problem, som vi politisk skal gøre meget mere for at
forebygge. Derfor foreslår SF:
1) En national strategi over for sugardating og gråzoneprostitution
Der skal laves en national handleplan for området, som skal stille skarpt på, hvilke tiltag og indsatser,
der skal til for at forebygge sugardating og gråzoneprostitution. Den nationale handleplan skal
udarbejdes i et tæt samarbejde med relevante rådgivningstilbud, civilsamfundsaktører og
interesseorganisationer og vil bl.a. fokusere på:
- Afdækning af omfanget af sugardating i Danmark
- En styrkelse af de eksisterende rådgivningstilbud
- Forskning i konsekvenser af sugardating og gråzoneprostitution
2) Gråzoneprostitution og sugardating på skoleskemaet
Oplysning og viden om gråzoneprostitution er afgørende, hvis den unge skal være i stand til at
reflektere over sin egen situation og forstå konsekvenserne ved sugardating. Derfor skal folkeskolen
involveres langt mere aktivt i det forebyggende arbejde omkring gråzoneprostitution og sugardating.
Sugardating og gråzoneprostitution skal gøres til en obligatorisk del af seksualundervisningen i
folkeskolen, ligesom der bør undervises i gråzoneprostitution og grænser på ungdomsuddannelser.
Relevante fagprofessionelle, som arbejder med udsatte unge, skal også klædes bedre på til at tale med
udsatte unge om sugardating og gråzoneprostitution.
3) En juridisk undersøgelse af dating-hjemmesider der formidler sugardating
Når hjemmesider åbent giver unge og voksne en platform, hvor de kan udbyde sugardating og køb og
salg af seksuelle ydelser, kan det være på kant med Straffelovens paragraf om rufferi.3 Derfor kræver
SF, at Justitsministeriet hurtigst muligt iværksætter en undersøgelse af lovligheden i datingsites, der
formidler sugardating og som sætter sugardating i system.
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