
 

Motion: Minska utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel 

 
Utnyttjandet av kvinnor, flickor och pojkar för sexuella ändamål har ökat de senaste åren. Det finns 
ingenting som tyder på att utnyttjandet och våldet minskar. Utnyttjandet av personer i prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål är en form av våld och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Arbetet för att minska utnyttjandet av personer i prostitutionen måste tydligare inriktas på att minska 
efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, 
pojkars, transpersoners och andra mäns kroppar.  
 
Vi vill se en kommun där män inte utnyttjar människor i sexuellt syfte. Där ingen av ekonomiska eller 
andra orsaker tvingas till prostitution. Där myndigheter har kompetens och resurser att hjälpa och bemöta 
utsatta personer, samt som aktivt arbetar för att motverka förekomsten av utnyttjande och exploateringen 
av personer för sexuella ändamål. För att kunna ändra idén om mäns rätt till att konsumera och exploatera 
andras kroppar behöver kommunen arbeta aktivt med utbildning kring maskulinitetsnormer samt 
jämställdhet och mänskliga rättigheter i praktiken. Kommunen behöver ta ansvar för ökad medvetenhet, 
kunskap och samordning kring personer som är i prostitution och upprätta tydliga handlingsplaner kring 
stöd och skydd. Målet måste vara att stödja och skydda människor som utnyttjas för sexuella ändamål och 
minska efterfrågan.  
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 

- Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda människor som utnyttjas för 
sexualla ändamål, att minska efterfrågan av att utnyttja andra människor för sexuella ändamål och 
kraftigt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars, 
transpersoners och andra mäns kroppar.  

- Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst kompetensutbildas kring 
maskulinitetsnormer samt jämställdhet och mänskliga rättigheter 

- Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar och våld av de 
kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp. 

- Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten runt utsattheten och 
bakomliggande orsaker till att personer riskerar att hamna eller utnyttjas i prostitution eller 
återfalla till prostitution. 

- Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av ekonomiska skäl drivas till 
prostitution. 

- Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka förståelsen och 
ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar 
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