2015-12-10

Interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande Andreas
Lundgren:
Prostitution och sex mot ersättning – Vilken beredskap för stöd och hjälp
finns inom socialtjänsten i Umeå?
Inom Kvinnojouren i Umeå finns nu en telefonlina för samtal och rådgivning till dem som är eller varit
involverad i prostitution eller sålt sex mot ersättning, på initiativ av kvinnor som tidigare arbetat med
problematiken. De har dock haft svårt att tryggt kunna hänvisa vidare till ansvariga inom t ex
socialtjänsten i Umeå för den som kan behöva ytterligare stöd och hjälp.
På ett fåtal ställen i landet, Stockholm, Göteborg och Malmö, finns Mika-mottagning (som tidigare
kallades prostitutionsgrupp) med speciell kompetens för att bistå den som är eller varit involverad i
prostitution eller utsatt för människohandel för sexuella ändamål.
Köp av sexuella tjänster kriminaliserades i Sverige 1999. Motiven var att prostitution utgör ett
betydande socialt problem, som inte bara skadar den enskilda inblandade i prostitution, utan också
samhället i stort. Det markerades också att jämställdheten förblir ouppnåelig så länge män köper,
säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom att prostituera dem. Senare har också ett antal länder
följt Sveriges exempel och valt att kriminalisera efterfrågan på sexuella tjänster.
Både internationell och svensk forskning visar på en skrämmande låg debutålder för inträde i
prostitution. Internationellt anses medianåldern vara 14 år och enligt Ungdomsstyrelsens studie 2010
Se mig, är genomsnittsåldern i Sverige 14,9 år. – Handlar det om köp av unga personer mellan 15 och
18 år, så är det ett allvarligare brott, köp av sexuell handling av barn. Skulle det handla om personer
under 15 år blir brottsrubriceringen våldtäkt av barn.
Dessutom visar internationella studier att mellan 65 % och 90 % av kvinnorna i prostitutionen hade
varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Ungdomsstyrelsens studie visade att nästan 80 % av
flickorna/pojkarna hade upplevt sexuellt våld.
Ungdomsstyrelsens rapport byggde på flera studier. Ungdomsenkäten visar att 1,7 procent av unga i
åldern 16–25 år har tagit emot ersättning för sex. I skolundersökningen uppgav 1,5 procent av
eleverna i gymnasieskolans år 3 att de någon gång fått ersättning för sex. Av killarna hade 1,7
procent sådana erfarenheter medan andelen tjejer som sålt sex var 1,2 procent.
Jag frågar därför
–

Finns det kompetens inom socialtjänsten i Umeå för att stödja den som är eller varit
involverad i prostitution?

–

Finns det planer på att stärka Centrum mot våld så att personalen där ska kunna ge initierat
och kompetent stöd?
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