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Bjørn Vassnes skriver i en
kommentar 21. august at
evalueringen av sexkjøpsloven er kunnskap som bestilt.
Han bygger på at to Fafoforskere, Anette Brunovskis
og May-Len Skilbrei, har
kritisert rapporten. Vassnes
siterer dem på at «[rapporten] kan brukes av dem som
er enige i konklusjonene, og
meget lett kan avvises av
dem som er uenige». Han
viser videre til at de samme
to forskerne ikke søkte på
prosjektet fordi de mente
rammen var uforsvarlig.
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Brunovskis og Skilbrei, og
andre kritikere av rapporten,
har også kritisert evalueringens mandat, som var å
vurdere effekten av forbudet
mot kjøp av seksuelle
tjenenester. Vi har vurdert
effektene av loven i forhold
til dens formål: de effektene
lovgiverne ønsket å oppnå.
Dette er gjort med grunnlag i
flere datakilder, undersøkelser og analyser. Vi benyttet
tre evalueringsmodeller
(såkalt metodetriangulering)
utviklet i skjæringsfeltet
mellom rettsosiologiske
studier av lovers virkninger
og evalueringsforskning.
Innenfor den ene modellen blir lovforbudet analysert
som et markedsregulerende
virkemiddel, ved å se
hvordan etterspørsels- og
tilbudssiden påvirkes
sammenliknet med en
markedsutvikling der
forbudet ikke hadde eksistert. Økonomer har dermed
relevant kompetanse. Også
internasjonale publikasjoner
på temaene menneskehandel og prostitusjon, slik vi
hadde gjennom professor
Steinar Strøm, er relevant.
Evalueringens design er
utviklet av sosiolog og
professor Sidsel Sverdrup,
som har evaluering av lover
som sitt spesialfelt. Evalu-
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undersøkelsene i samme
retning: loven virker i tråd
med formålet. Usikkerheten
i tallfestingen av størrelsen
på effekten som flere har
vært opptatt av, skyldes like
mye usikkerhet om utgangssituasjonen som blant annet
Fafo har utredet, som
usikkerhet om omfanget i
dagens markeder. Kildene
er ikke mer usikre for oss
enn for andre, men vi bruker
mye plass i vår rapport på å
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Mener Vassnes at dette
teamet ikke har tilstrekkelig
kompetanse til å evaluere
effekten av et markedsregulerende virkemiddel?
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rapporter, men det er ikke
kontroversielt å hevde at de
fleste horer jobber under

at du alltid bruker menneskeheten, både i din egen
person og i enhver annens

