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Förstärkt straffrättsligt skydd mot
människohandel

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra om brottet koppleri till brottet människohandel.

Motivering
All människohandel är avskyvärd. Varje köp av någons kropp bygger på en
exploatering och ett utnyttjande av dennes utsatthet. Det är att profitera på
någon annans olycka. Det finns ett stort mörkertal när det gäller hur omfattande människohandeln är. Men FN beräknar att upp till fyra miljoner kvinnor
och barn varje år faller offer för människohandel. Merparten av dem utnyttjas
sexuellt och i prostitution. Sexslavhandel är inte bara oerhört inkomstbringande utan även mer riskfritt än både vapen- och droghandel. Dessutom kan
”varan” eller offret återanvändas om och om igen.
Regeringen föreslår nu i propositionen ”Förstärkt straffrättsligt skydd mot
människohandel” bl.a. en tydligare och mer ändamålsenlig brottsbeskrivning.
Regeringen tar bort det så kallade kontrollrekvisitet. Dessutom föreslås att
kravet på dubbel straffbarhet tas bort.
Vi socialdemokrater vill gå ytterligare ett steg för att bekämpa människohandel och prostitution i Sverige. Tiden är mogen att slopa brottet koppleri
och i stället kalla detta brott för dess rätta namn, nämligen människohandel.
Det är viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan en hallick och en prostituerad inte är en affärsmässig förbindelse mellan två jämbördiga parter. Vi får
med ett nytt människohandelsstraff ett högre straffvärde än för koppleri och
en lagstiftning som är i takt med verkligheten och samhällets utveckling. En
sådan ny brottsrubricering skulle också öka skyddet för brottsoffret. Koppleri
är nämligen ett brott mot staten, medan människohandel är ett brott mot person. Skulle de som i dag döms för koppleri i stället dömas för människohan1
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del innebär det att brottsoffret får ökade möjligheter till upprättelse och ska-

O k ä n t n a m n p å destånd. Dessutom ger människohandel ett betydligt högre straffvärde, vilket
d o k u m e n t e g e n s k vore
a p . mer överensstämmande med brottets art. Gör därför om brottet koppleri

till brottet människohandel.
Stockholm den 7 april 2010
Thomas Bodström (s)
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