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Remissyttrande över Ett starkt straffrättsligt
skydd mot människohandel och annat
utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade slutbetänkande på remiss och yttrar
följande.
De föreslagna ändringarna i 4 kap. 1 a § BrB om människohandel innebär viss utvidgning av
det straffbara området, men är väl motiverade och Brå tillstyrker dessa.
Utredningen påtalar brister i kunskapsunderlaget om hur omfattande problemen med
människohandel är och vilka bedömningar som gör att ärenden om människohandel läggs
ner m.m. Förslaget om en regelbunden genomlysning av polisens hantering av ärenden om
människohandel är därför önskvärt och det är rimligt att Brå medverkar i detta arbete
förutsatt att tillräckliga resurser kan avsättas.
Utredningen föreslår även ny kriminalisering av utnyttjande av annans nödläge och
otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan. Man har här resonerat kring de kriterier som
brukar ställas upp vid kriminalisering d v s skyddsintresse, skada eller fara för skada, att
straffansvaret endast ska träffa den som utfört något klandervärt samt att det inte finns
värdefullt motstående intresse eller någon annan tillräckligt effektiv metod. När det gäller
sistnämnda kriteriet om huruvida det skulle kunna finnas något annat sätt att nå
eftersträvat resultat hade det varit önskvärt med ett fylligare resonemang, särskilt då man
kan konstatera att befintliga brott, såsom ocker eller bedrägeri, i vart fall till viss del
omfattar dessa situationer.
Den beskrivning av konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet som
ges i kapitel 7. 3 är kortfattad och allmänt hållen. Det hade varit värdefullt med en fylligare
och mer specifik utredning i denna del, särskilt för att tydliggöra motiveringen till de nya
kriminaliseringar som föreslås i betänkandet.
Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av
verksjuristen Märta Philp.
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