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Justitiedepartementet 
 
 
 
 
Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) yttrande över 
betänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel 
och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) 
 
NCK har tagit del av betänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot 
människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 
2016:70). 
 
Utredningens uppdrag har varit att undersöka om det finns behov 
av åtgärder för att säkerställa ett straffrättsligt skydd mot 
människohandel samt att utreda om det finns ett behov av ett 
förtydligat, utvidgat eller på annat sätt förändrat straffrättsligt 
skydd mot dels tvångsarbete eller exploatering för annan 
verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, dels 
otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av personer som befinner sig i 
en utsatt situation. 
 
NCK:s övergripande synpunkter 
I utredningen framförs överväganden och förslag som är angelägna. 
NCK instämmer i utredningens förslag och har följande synpunkter. 
 
3.  Människohandel 
Statistik för polisanmälningar, åtal och fällande domar som rör 
människohandel mellan åren 2011-2015 visar att antalet fällande 
domar är litet till antalet. Var tredje anmälan som inkom till 
Polismyndigheten avsåg människohandel för sexuella ändamål. 
Mörkertalet är sannolikt stort. Utredningen har särskilt fokuserat på 
åtgärder som kan medföra att fler fall av människohandel leder till 
åtal och fällande domar. NCK delar utredningens bedömning att 
bestämmelsen om människohandel bör ändras för att tillämpas på 
ett mer ändamålsenligt sätt i enlighet med utredningens förslag. 
 
NCK tillstyrker utredningens förslag att skyddet för utsatta barn 
ska stärkas. 
 
För att kunna förebygga och bekämpa människohandel är det 
nödvändigt att rättsväsendet bedriver sitt arbete på ett så effektivt och 
ändamålsenligt sätt som möjligt. NCK delar utredningens förslag till 
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åtgärder inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i syfte att 
förbättra det brottsbekämpande arbetet mot människohandel. 
 
4  Utnyttjande av utsatta personer i andra fall än vid 

människohandel 
NCK delar utredningens bedömning att det straffrättsliga skyddet 
bör förstärkas vid tvångsarbete eller annan verksamhet i en 
situation som innebär nödläge för den utsatte. NCK tillstyrker 
utredningens förslag om att en straffbestämmelse om utnyttjande av 
annans nödläge respektive grovt utnyttjande av annans nödläge 
bör införas. 
 
NCK tillstyrker även utredningens förslag om att en straffbestämmelse 
om otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan respektive grovt 
otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan bör införas. 
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