
Motion	  2013/14	  
	  
Nationellt	  centrum	  mot	  människohandel	  och	  prostitution	  
	  
Förslag	  till	  riksdagsbeslut	  	  
Riksdagen	  tillkännager	  för	  regeringen	  som	  sin	  mening	  vad	  som	  anförs	  i	  motionen	  om	  att	  
staten	  finansierar	  ett	  nationellt	  centrum	  mot	  människohandel	  och	  prostitution.	  	  	  
	  
Riksdagen	  tillkännager	  för	  regeringen	  som	  sin	  mening	  vad	  som	  anförs	  i	  motionen	  om	  att	  
avskaffa	  kravet	  om	  dubbel	  straffbarhet	  för	  sexköp.	  
	  
Bakgrund	  
Handeln	  med	  människor	  för	  sexuella	  ändamål	  är	  vår	  tids	  slavhandel.	  Arbetet	  för	  att	  minska	  
prostitutionen	  måste	  tydligare	  inriktas	  på	  att	  minska	  efterfrågan	  och	  att	  kraftfullt	  avvisa	  idén	  
om	  mäns	  rätt	  att	  konsumera	  och	  exploatera	  kvinnors,	  transpersoners,	  barns	  och	  andra	  mäns	  
kroppar.	  I	  Sverige	  har	  det	  på	  senare	  år	  kommit	  att	  bli	  något	  vanligare	  att	  pojkar	  och	  män	  
säljer	  sex,	  än	  flickor	  och	  kvinnor.	  Kunderna	  är	  fortfarande	  till	  allra	  största	  del	  män.	  Den	  
svenska	  staten	  måste	  ta	  ett	  betydlig	  större	  ansvar	  i	  denna	  fråga.	  Enligt	  Sveriges	  Kvinnolobby	  
begås	  cirka	  80	  procent	  av	  svenskarnas	  sexköp	  utomlands	  –	  under	  tjänsteresa	  eller	  semester.	  
Vi	  ansluter	  oss	  till	  Kvinnolobbyns	  krav	  att	  Sverige,	  med	  Norge	  som	  förebild,	  utvidgar	  
sexköpslagen	  till	  att	  omfatta	  även	  sexköp	  utomlands.	  

Arbetet	  mot	  människohandel	  och	  sexköp	  är	  starkt	  underfinansierat	  och	  krävande,	  särskilt	  
gäller	  det	  arbetet	  mot	  exploateringen	  av	  barn.	  För	  närvarande	  har	  endast	  en	  mindre	  grupp	  
på	  polisen,	  i	  samarbete	  med	  Länsstyrelsen	  i	  Stockholm,	  ansvar	  för	  detta	  arbete.	  I	  
betänkandet	  SOU	  2010:49	  rekommenderar	  utredaren	  att	  ett	  nationellt	  centrum	  inrättas	  
med	  uppgift	  att	  leda	  arbetet	  mot	  prostitution	  och	  människohandel	  för	  sexuella	  ändamål.	  
Centrumet	  ska	  kontinuerligt	  och	  systematiskt	  samla	  in	  och	  sammanställa	  kunskap	  om	  
prostitutionens	  och	  människohandelns	  förekomst	  och	  förändring.	  En	  annan	  viktig	  uppgift	  ska	  
vara	  att	  utifrån	  denna	  kunskap	  utveckla	  metoderna	  i	  det	  sociala	  arbetet	  och	  att	  skapa	  
bestående	  strukturer	  för	  samverkan	  och	  kunskapsöverföring.	  I	  den	  proposition	  som	  följde	  på	  
utredningen	  menar	  dock	  regeringen	  att	  det,	  i	  början	  av	  2011,	  inte	  förelåg	  någon	  anledning	  
att	  inrätta	  ett	  nationellt	  centrum.	  	  
	  
Feministiskt	  initiativ	  vill	  höja	  ambitionsnivån	  i	  arbetet	  mot	  våld	  och	  sexuell	  exploatering.	  
Som	  en	  del	  av	  detta	  vill	  vi	  inrätta	  ett	  nationellt	  kunskaps-‐	  och	  resurscenter	  mot	  sexköp	  och	  
människohandel.	  Centret	  ska	  få	  i	  uppdrag	  att	  1)	  Stärka	  sexköpslagens	  normerande	  funktion	  
genom	  informationsinsatser,	  utbilda	  och	  samverka	  med	  alla	  berörda	  privata	  och	  offentliga	  
aktörer;	  2)	  Ta	  fram	  förslag	  som	  syftar	  till	  att	  minska	  mäns	  efterfrågan	  på	  sexuella	  tjänster;	  3)	  
Samordna	  och	  utveckla	  stödet	  till	  personer	  som	  vill	  lämna	  prostitutionen;	  4)	  Fungera	  som	  en	  
samordnare	  i	  Sverige	  som	  ska	  arbeta	  för	  att	  stötta	  socialtjänsten	  i	  återvändandeprocessen	  
och	  som	  har	  ansvaret	  för	  de	  nödvändiga	  kontakterna	  som	  måste	  tas	  med	  aktörer	  i	  transit-‐	  
och	  ursprungsländer.	  	  
	  
Stockholm	  den	  28	  september	  2013	  

Linnéa	  Bruno	  (Fi)	   Stephanie	  Thögersen	  (Fi)	  
	  


