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Utsattheten för sexualbrott har ökat i Sverige sedan 2012. Det är främst unga
kvinnor som utsätts- t.ex. uppgav 34 % av kvinnor i åldern 20-24 år att de
utsatts för någon form av sexualbrott 2018. Det är vanligt att man utsatts
upprepade gånger och oftast anmäls inte händelsen. Antal anmälda våldtäkter
mot barn har ökat med 20 % och det totala antalet anmälda sexuella
ofredanden mot barn med 74 % sedan 2009. Förövarna är nästan uteslutande
män eller pojkar (98 %), ofta sker brotten i någons hem eller på sociala medier
(ca 20 %). Brotten har ofta en långtgående inverkan på offrens fysiska och
psykiska hälsa.
Stor del av forskningen som bedrivits om förövarna har fokuserat på
överfallsvåldtäkter och grovt sexuellt våld vilket gör att en delvis felaktig bild
förmedlas angående sexualbrott, förövarna är dock allt som oftast en man och
en person som offret känner. Det handlar mycket om makt och kontroll.
Ökningen av sexualbrott i Sverige har skett samtidigt som pornografin blivit
alltmer lättillgänglig på internet för barn och unga. Konsumtion av pornografi
är starkt korrelerat med sexuell aggression och man vet att pojkars sannolikhet
att begå sexuella övergrepp är signifikant associerad med regelbunden
konsumtion av pornografin. Det finns all anledning till handling för att
motverka detta på alla sätt som är möjliga för oss politiker om vi vill ta barn
och unga kvinnors utsatthet på allvar.
I Sverige finns det behandling för dömda förövare inom kriminalvårdens och
rättspsykiatrins regi. Idag är var tredje ung person som är dömd till sluten
ungdomsvård (LSU) dömd för sexualbrott, inom SiS finns det ett hem som har
särskild inriktning mot dessa förövare med specifik behandling. Det finns
några få privata HVB med inriktning på behandling mot unga förövare av
sexualbrott i hela Sverige.
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När det gäller unga förövare som begått sexualbrott har socialtjänsten ett
särskilt ansvar för alla upp till 21 år, likaså polis, åklagare, kriminalvård.
Socialtjänsten ska inleda en utredning om lagkraven är uppfyllda- vilka inte är
detsamma som att en ung person är dömd för ett brott eller inte utan har med
behovet att göra. Socialtjänsten har även ett uttalat ansvar för unga brottsoffer.
Många som begår brott som ungdomar är samtidigt själva brottsoffer, de är
socialt utsatta och har behov av insatser. Huruvida socialtjänsten inleder
utredning om en ung person misstänks för sexualbrott av t.ex. en jämnårig ser
troligen olika ut. Det samma gäller huruvida socialtjänsten har insatser att sätta
in vid behov. Klart är att mer behöver göras för att motverka sexualbrott och
att mer bör göras riktat mot unga förövare.
Sammanfattningsvis vet man idag att sexualbrott är ett ökande problem i
samhället och ett stort hot mot flickors och kvinnors hälsa och utveckling.
Brotten ökar i en tid där alltfler unga konsumerar pornografi i högre
omfattning än tidigare och internet är en ny brottsplats. Mer behöver göras för
att få stopp på det sexuella våldet och att förebygga uppkomsten av det.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag
- Att Stockholm stad gör en översyn av hur staden idag möter unga
förövare av sexualbrott och våldsbrott i nära relation och vilka insatser
som erbjuds med fokus på förövare. I samband med detta utforma en
”best practise” för hur socialtjänsten ska arbeta med förövare, för att
på så vis minska återfall i brott samt ser över behov av särskilt team
eller liknande som kan arbeta med målgruppen och specialisera sig
inom aktuellt område.
- Att Stockholm stad tillsätter en anonym stödlinje likt Preventell som
regionen har för vuxna förövare av sexuella övergrepp men som riktar
sig mot unga där man kan få rådgivning anonymt i telefon samt online
med koppling till socialtjänstens verksamheter förslagsvis KAST och
eventuellt i samverkan med relevant organisation från civilsamhället.
- Att staden anordnar föräldraskapsutbildningar med tema säker
internetanvändning för föräldrar till barn i Stockholm stad.
Stockholm den 19 mars 2020
Alexandra Mattsson Åkerström (V)

