Pressemeddelelse fra Skriveforlaget

Forbyd købesex nu. Stærke personlige beretninger fra
to lange liv med prostitution som arbejdsplads
Erik Hauervig er tidligere panser. Marlene Simoni er tidligere prostitueret. Begge har de arbejdet over 35 år i en branche, der ikke
kan undlade at efterlade ar på krop og sjæl, uanset om man er lovens lange arm eller spreder sine ben mod betaling fra liderlige
mænd. I deres nye bog Panseren & tøsen fortæller begge deres historie for at sætte købesex på dagsordenen i den offentlige debat.
Når man gennem 35 år arbejder med prostitution, kan man ikke gå derfra uden barske beretninger, påvirkning af psyken og noget på hjertet.
Det gælder, uanset om man er politimand eller prostitueret. Erik Hauervig og Marlene Simoni arbejdede begge mere end 35 år i miljøet omkring Istedgade i København, og i dag er de aktive i NGO-organisationen NEWLIVES, der arbejder for
at hjælpe prostituerede kvinder til at starte en ny tilværelse. Og så har de sammen skrevet bogen
Panseren & tøsen for at komme med et markant indspark i debatten om, hvorvidt vi bør forbyde købesex i Danmark.
”Gennem 42 år i Københavns Politi har jeg oplevet og hørt meget omkring prostitutionsmiljøet, en
verden med mange ofre, som styres af helt utroligt mange penge. Det er en verden, hvor man mest
taler om bagmænd og kvinderne – kun sjældent om kunderne, som reelt er dem, der holder de mange
kriminelle aktiviteter i gang med deres udnyttelse af svage og sårbare kvinder. Hvornår hører man
om ofrenes skader, og hvem skal betale for hjælpen?” lyder det fra Erik Hauervig, der også er forfatter
til fem kriminalromaner. Han går stærk ind for, at købesex bør forbydes, og underbygger hvorfor i
bogen. Hans medforfatter til Panseren & tøsen, Marlene Simoni, er ikke enig i alle Erik Hauervigs synspunkter, men de er enige om, at noget skal gøres, og derfor fortæller Marlene sin gribende og stærke
historie om, hvordan hun – og mange kvinder som hende – er endt i prostitution, og hvad man oplever
i en verden, som de færreste af os kender til. Desuden giver en række folketingspolitikere og andre
relevante personer deres holdninger omkring prostitution til kende i bogen.

Panseren & tøsen udkommer på Skriveforlaget den 1. marts 2018. Erik Hauervig og Marlene Simoni giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 20 94 09 25 / e-mail hauervig@kablemail.dk (Erik Hauervig) eller telefon 20 77 40 24 /
e-mail marlenesimoni40@gmail.com (Marlene Simoni). Begge forfattere er i øvrigt foredragsholdere om emnet prostitution, og Marlene Simoni er en af de meget få tidligere prostituerede, som står frem i fuld offentlighed med sin livshistorie
og indspark til debatten.
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