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sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster 
 

Yttrandet 
 
Yrkandets inriktning är lovvärd, men tar sin grund i teorier om andra länders negativa erfarenheter 
under statligt sanktionerade samhällsnedstängningar - åtgärder som i nästan varje grundläggande 
avseende skiljer sig från den svenska krisbekämpningen. Med detta sagt kan vi konstatera att arbetet 
mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster alltid är prioriterat. Staden har redan upparbetade 
former för att bekämpa sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster, såväl själva som i samverkan 
med andra aktörer. Skulle polisen, som har det yttersta ansvaret, varna för att den sexuella 
exploateringen eller sexköpen ökar får staden skäl att överväga intensifierade insatser. Om det är 
utökad finansiering till den polisiära sexualbrottsbekämpningen som partierna eftersöker uppmanar vi 
dem att använda sig av ordinarie riksdagsförfarande. Vi menar, med grund i ovanstående resonemang, 
att yrkandet bör avslås i sin helhet. 
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Yrkande angående att med anledning av 
Coronaviruset stärka arbetet mot sexuell 
exploatering och köp av sexuella tjänster 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon för att stärka arbetet mot sexuell exploatering och 

köp av sexuella tjänster. 

2. Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband 

med bokslutet.  

Yrkandet 
En del av mäns våld mot kvinnor är den sexuella exploatering som sker genom att män 

betalar för sexuella övergrepp mot framförallt kvinnor. Detta är olagligt, men sker 

i Göteborg ändå. Erfarenheterna från Italien och Spanien visar att sexköpen 

fortsätter även under karantän, och utsattheten för de kvinnor som drabbas blir 

ännu större under pandemin. Detta beror både på risken för smittspridning och på 

den ökade belastningen på socialtjänsten och på de föreningar som arbetar för att 

stödja den utsatta gruppen. Vi rödgrönrosa i Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Feministiskt initiativ anser därför att staden behöver stärka arbetet mot sexuell 

exploatering för att kunna möta ökande behov.  
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