Prostitusjon for imperiets skyld.
Prostitusjon spilte en stor rolle i imperiebyggingen i det attende og nittende århundret.
Millioner av menn fra Kina, India og stillehavsøyene reiste som arbeidskraft til de britiske,
franske og nederlandske koloniene. De ble lokket dit med løfter om arbeid på jernbane,
båthavner og ved gummi-, sukker-, og teplantasjer. Mange millioner kvinner fulgte i
mennenes kjølevann for å fylle den stadig økende etterspørselen etter sex. På den tiden ble
både reise og informasjon gjort tilgjengelig for alle via telegrafer, telefoner og dampskip.
Samtidig førte åpningen av Panama- og Suezkanalene til at den globale
prostitusjonsindustrien begynte å blomstre.
De kvinnene som mennene reiste fra i eget hjemland, ble enkelte ganger tvunget til å
prostitusjon for å livnære seg selv og sine barn. Da for eksempel Kina åpnet for utenlandske
handelshus, vendte de fleste utlendingene seg til kinesiske prostituerte og mange av kvinnene
fikk jobb ved bordellene der.
En av de største forandringene i koloniseringen i Asia og Afrika kom da britene inntok India
på 1700-tallet. Der ble tidligere høyaktede vakre kvinner som var svært ettertraktet som
konkubiner for eliten i landet, kriminaliserte som prostituerte. Dette skjedde etter at
misjonærer og nye lover kom med kolonimaktene på midten av 1800-tallet. Men, ettersom
byer som Bombay og Calcutta vokste i rekordfart, økte bordellene i samme takt. De nye
arbeidsmulighetene bidro til å mette kvinner som ellers kunne ha sultet i hjel.
Her hjemme har prostitusjon i Bergen hatt lange tradisjoner tilbake til middelalderen da
Hansaforbundet ble etablert i Bergen i 1480 mellom de tysktalende handelslaugene. På den
tiden bodde det mange hundre tyske ungkarer i Bergen som ble tiltrukket av unge, norske
jenter. Det ble faktisk utstedt ordre/lov for å forebygge at følelsene utviklet seg for langt; hvis
en utenlandsk handelsmann involverte seg med en kvinne i Norge, måtte han forlate
handelsfellesskapet da det ikke var anledning til å stifte familie mens de var i tjeneste. Unntak
var seksuelle forbindelser som ble tolerert da ærbarheten ikke strakk seg lenger enn til et
forbud mot å gifte seg med en prostituert kvinne. I en handels- og sjøfartsby som Bergen var
det mange folk innom som benyttet seg av et mangfoldig uteliv. Det florerte med
skjenkesteder, om lag 330 steder i 1637. Disse var ofte kombinerte bordeller og mange
handelsmenn oppsøkte dem.

Det var heller ikke uvanlig at tjenestepiker i gode hjem hadde i sine avtaler at de kunne dra til
byen «når de ble kalt etter». Det antas i tillegg at døtre i mange ordinære bergenske hjem ble
sendt av gårde på tilsvarende vis for å dra penger til familien under større flåtebesøk.
De prostituerte i Bergen og i de andre handelsbyene var ikke bare en viktig del av byenes
økonomi, men de betalte også skatt helt opp til midten av 1800 tallet. Bergen var frem til godt
ut på 1800-tallet den største byen i Norge med mye handelsvirksomhet blant annet med NordNorge.

Det siste offentlige bordellet i Bergen, som ble nedlagt i 1876, har nå blitt museum.

