
550+1 
En skulptur om prostitution og menneskehandel af Jens Galschiøt

Skulpturen 550+1 er 60 meter lang og indeholder 550 mande- og en kvindefigur alle i bronze. Skulpturen er en 
kunstnerisk iscenesættelse og visualisering af en prostitueres arbejdsliv i et år.  

De 550 er et gennemsnit af antallet af mænd en prostitueret er sammen med på et år. Både for dem der har 
valgt det frivilligt og dem der er blevet tvangsprostitueret. 

Skulpturen er helt færdig til udstilling på Folkemødet på Bornholm i 2015 og senere skal den udstilles på den store 
internationale Kvindekonference 'Women Deliver ' i København d. 16.-19. maj, 2016. 
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Udtalelse fra Britta Thomsen (EU MP) 
I forbindelse med lån af skulpturen 550+1 til en udstilling på Halmtorvet 2014 

  

"Menneskehandel er en af verdens mest indbringende former for organiseret kriminalitet. Jeg har været med til at 
sikre bedre beskyttelse af ofrene og skrappere straffe til bagmændene. Næste skridt må være at stoppe 
efterspørgslen ved at kriminalisere køb af sex. 

Vi skal ikke acceptere, at der findes slaver i Europa. Organiserede bander opererer på tværs af de europæiske 
grænser og tjener styrtende på at handle med mennesker. 

I EU har jeg været med til at indføre skrappere straffe til bagmændene og bedre beskyttelse af ofrene.  Alene kan 
Danmark ikke bekæmpe den internationale organiserede kriminalitet, og problemet løses ikke ved at lukke 
grænserne. 

Derfor arbejder jeg for et styrket europæisk politisamarbejde. Men det alene er ikke nok. Vi kommer aldrig 
sexslaveriet til livs, hvis vi ikke kriminaliserer sexkøb. For hvad nytter det, at politiet bruger kræfter på at fange 
bagmændene, når kunderne bliver ved med at vælte ind? 

Bagmændene arbejder på tværs af grænserne, og det bør samfundet også gøre. Derfor bør vi forbyde sexkøb i hele 
EU på én gang. 

Jeg tror på, at det inden for et par år er muligt at samle flertal for et forbud mod sexkøb i EU-Parlamentet. Dermed 
redder vi ikke alene tusindvis af ofre." 

Fakta: 

Op imod 270.000 kvinder, børn og mænd lever som sexslaver i større Europæiske byer. Vi kender det især på 
Vesterbro i København, hvor det især er kvinder fra Østeuropa og Nigeria, der er synlige i gadebilledet. 




