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I fjol uppmärksammades vi ännu en gång på den omfattande förekomsten av sexhandel i
samhället. Genom så kallade ”Insats torsk”, greps nära 30 män i åldrarna 21-68 misstänkta för
sexköp i Stockholm. Likaså avslöjades det att bordellverksamhet har bedrivits på
studentboenden i både Stockholm och Göteborg. Det var dessutom för inte så många år sedan
som den så kallade sugardejting-sajten Rich Meet Beautiful uppmärksammades på grund av en
reklamkampanj vid Chalmers i Göteborg, med budskapet ”Hej studenter! 0 kronor i studielån?
Dejta en sugar daddy” (GT, 2017-09-12). Detta är händelser som vi aldrig kan acceptera.
Sverige var första landet i världen att förbjuda köp av sexuella tjänster. Detta följdes sedan av
skarpare lagstiftning mot människohandel. Likaså har samtyckeslagen från 2018 ämnat att
skydda fler från övergrepp. Det är viktiga politiska reformer.
Samtidigt vet vi att sexhandel fortsätter förekomma i vårt samhälle. Var tionde svensk man har
någon gång under sin livstid köpt sex, men bara en promille av fallen upptäcks av polisen. Vi
vet också att den som tvingas sälja sexuella handlingar ofta gör det för att den saknar andra
möjligheter till försörjning eller saknar samhällets skydd och stöd.
På nationell nivå föreslår exempelvis regeringen i sin vårändringsbudget att 37 miljoner kronor
tillförs 2021 för insatser för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära
relationer och prostitution och människohandel. Bland annat tillförs medel för
myndighetsuppdrag som ska stödja det förebyggande arbetet i kommunerna. Detta i samråd
med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Nu vill även regeringen skärpa straffen,
genom att införa minimistraff för sexköp.
Detta är ett viktigt tillskott men vi måste också arbeta mer aktivt på lokal nivå mot
människohandel. Umeå kommun har vid flertalet tillfällen lyfts fram som ett föredöme i det
lokala arbetet mot sexköp. Bland annat fastställer kommunen tillsammans med polisen att
arbetet mot prostitution ska prioriteras i ett medborgarlöfte. Genom ett systematiskt samarbete
mellan kommunen och polisen har till exempel tydliga rutiner för hur socialtjänsten ska agera
vid tillslag tagits fram. Likaså erbjuds stöd till såväl prostituerade som de som begår brottet.
Vidare finns det i Helsingborg sedan 2016 ett nätverk mot människohandel och prostitution
genom samverkan mellan relevanta aktörer i närområdet, såsom polisen, socialtjänsten,
idéburna organisationer och näringslivet. I det arbetet har statistikinsamling varit en
grundläggande del.
Vi socialdemokrater menar att även Lunds kommun bör vara bidragande i arbetet mot sex- och
människohandel. I samråd med myndigheter och organisationer av relevans menar vi att
kommunen med sina medel och kompetens kan bidra till en ökad förståelse för förekomsten av
sexköp inom kommunens gränser samt bidra till att stoppa dessa förekomster av brott.
Dessutom blev Lund 2018 Sveriges första Mänskliga Rättigheter-stad. Detta innebär att
kommunen arbetar internt för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter
att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor. För oss socialdemokrater är det
självklart att detta arbete även bör innebära att handeln av människor för sexuella ändamål
systematiskt bekämpas.
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Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

uppdra åt socialnämnden att i samråd med polisen och andra organisationer av relevans
genomföra en kartläggning av omfattningen av sexhandel, människohandel och
bordellverksamhet inom Lunds kommuns gränser,

att

Lunds kommun tillsammans med relevanta aktörer tar fram en handlingsplan mot
sexhandel, människohandel och bordellverksamhet, samt

att

uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att tillföra arbete mot prostitution som ett
medborgarlöfte mellan Lunds kommun och polisen.
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