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LIDT OM MIG

JEG ØNSKER AT DER LOVGIVES MOD SEXKØB VED INDFØRELSE AF DEN NORDISKE

MODEL

JEG ØNSKER AT BØRN UNDER EN HVIS ALDER IKKE SKAL HAVE ADGANG TIL

PORNO

OPLYSNING + OPLYSNING + OPLYSNING + OPLYSNING + OPLYSNING + OPLYSNING
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Bestyrelsesmedlem i Feministisk Forandring
ESPD, Everyday Sexism Project Danmark
Mediesundhed for børn og unge
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PÅSTAND 1:

PÅSTAND 2

PÅSTAND 3: 
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SEX-INDUSTRIEN

Mainstream 
porno og 

prostitution 
(herunder strip, campgirls etc.)

Baggrunden for at kvinder 
havner i denne industri

Mafia, penge-karteller og alfonser
(er afdækket af bl.a. Die Welt)

Konsekvenser af at 
være i industrien

Dårlige forhold 
(arbejdsmiljøtilsynet ville være 

skredet ind hvis det var et 
regulært arbejde)

Kvindesyn 
(objektiviseringen)

Forhold til og syn 
på sex

Afhængighed

Støtte og dermed styrke en industri 
med store konsekvenser for de 

involverede og for vores samfund

Trafficking, voldtægt, kidnapning, mindre-
årige, grooming, afpresning, udnyttelse af 

sårbare sjæle, nød og fattigdom mm.
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Kapitalisering af 
vores lyst og sexliv
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SAMMENHÆNG?
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Hvert år udsættes mindst 70.000 kvinder i 
Danmark for psykisk vold af deres partner, 
og 38.000 kvinder udsættes for fysisk vold.

Over 30.000 børn er vidne til, at deres mor 
bliver udsat for vold.

I gennemsnit bliver én kvinde om måneden 
slået ihjel af sin partner eller ex-partner

Marianne Egelund Siig https://pov.international/ligestilling-aartiet-
der-gik-
1/?fbclid=IwAR0A8baDKIw3UZtrSlL4QrrDIjTzCpgB_01Vs0GNW1C7M3
WL9sV9BXa1gdI

Marianne Egelund Siig https://pov.international/ligestilling-aartiet-
der-gik-
1/?fbclid=IwAR0A8baDKIw3UZtrSlL4QrrDIjTzCpgB_01Vs0GNW1C7M
3WL9sV9BXa1gdI

#MeToo 2020
664 i filmbranchen
97 musikere og 132 
sangere
1615 i mediebranchen
1074 læger
322 politikere
689 forskere 
284 fra fag-
bevægelsen
Samt flere under-
søgelser fra fx PROSA 
og HK-privat

https://lmsos.dk/spiseforstyrrelser
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https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/selvskade/selvskade.aspx

Kilde: Berlingske



KAN MAN DRAGE EN PARALLEL?



Offentligt opslag på facebook med mange links i kommentarsporet
https://www.facebook.com/JannieNH/posts/10222804822247185

https://youtu.be/-kRIdZnl2tg

https://youtu.be/LhjsRjC6B8U

https://youtu.be/_if-eBh-_xE
https://youtu.be/URdBo8gKDGw

https://youtu.be/KAH19d1dT7o
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UDFORDRING OG OPFORDRING

Jeg håber, at der er bare en enkelt ting, af det jeg har fortalt, som har gjort dig nysgerrig, bekymret eller har 
plantet en tvivl i dig ift. hvordan du ellers har opfattet og forholdt dig til dette emne. Så meget, at du måske vil 

modargumentere eller have nogle gode samtaler om emnet. Jeg vil så udfordre og opfordre dig til, at gøre 
det på intelligent vis. Gør dig selv den tjeneste, at have viden bag dine udsagn og holdninger, ved at sætte 

dig rigtig godt ind i emnet og brug din sunde fornuft og værdimæssige rettesnore. En enkelt artikel eller to kan 
ikke gøre det, du skal investere din tid og i gang med bøger skrevet af folk der ved hvad de taler om, folk der 
ikke har penge på spil i industrien, og så kan du tale med mig. Sæt dig ind i historien bag sexindustrien og så 
kan du tale med mig. Spørg ærligt dig selv, om verden vil være et bedre sted med eller uden den industri og 
tal gerne med mig. Du er nok af den overbevisning, at alle mennesker fortjener lykke og kærlighed, eller også 

mener du ikke det, og så skal du ikke tale med mig, hold dig endelig langt væk fra mig.  Hvis du bryder dig 
om kvinder, hvis du bryder dig om mænd, hvis du går ind for at leve i et samfund der fostrer ligeværd og 

Vil dette i højere grad kunne opnås ved at der produceres og 
konsumeres videoer af kvinder og børn der udnyttes, misbruges og masturberes til, at man kan købe sig til 

seksuel adgang til kvinder, at kvinders kropsdele skal seksualiseres for at sælge alt fra biler til drinks, eller vil det 
i højere grad kunne opnås, hvis dette ikke var tilfældet?

Frit oversat, inspireret af samt citeret fra Michael Ewan/Antiporn

Jannie Nielsen



Jannie Nielsen

LÆSELISTE
Pornland: Gail Dines
Getting off: Robert Jensen (kan findes gratis på nettet)
Not a choice not a job: Janince G. Raymond
Pornified: Pamela Paul
Are women human: Catharine MacKinnon
Alt af Andrea Dworkin
The Guys guide to feminism: Michael Kimmel & Michael Kaufman
Demokrati for kvinder: Drude Dahlerup
Kønsballade: Henrik Marstal
En sexists bekendelser: Lars Einar Engstrøm
Hvorfor er feminister så snerpede: Gretelise Holm
Håndbog for feminister og deres modstandere: Gretelise Holm
Solo med mit køn på slæb: Sanne Søndergaard
Mænd i lyst og nød: Kenneth Reinicke
Mænd der krænker kvinder: Kenneth Reinicke
Velkommen til mit mareridt: Susanne Staun
Mediernes møgkællinger: Susanne Staun
Argumenter imod kvinder: Birgitte Possing
Antifeminisme Kvindehad i lighedens tidsalder: Mikkel Thorup
We should all be feminists: Chimamanda Ngozi Adichie
Feminisme 101: Sanne Søndergaard (indlæg på nettet)


