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MEDBORGARINITIATIV OM SKÄRPNING AV STRAFFSKALAN FÖR
SEXUALBROTT MOT BARN
Justitieministeriets ärendenummer: OM 56/52/2014

Initiativet är daterat 6.5.2014. Insamlingstiden för stödförklaringar gick ut 6.11.2014.
Initiativets form: Lagförslag

Innehållet i initiativet

Våra yrkanden:
1. Grovt sexuellt utnyttjande av barn (SL 20 kap. 7 §)
- Minimistraffet för detta brott bör höjas till fängelse i 2 år. I praktiken innebär det att de villkorliga
domarna för dessa brott faller bort och att fängelsestraffet alltid är ovillkorligt.
2. Köp av sexuella tjänster av ung person (SL 20 kap. 8 a §)
Lockande av barn i sexuella syften (SL 20 kap. 8 b §)
Besökande av en barnpornografisk föreställning (SL 20 kap. 8 c §)
Spridning av pornografisk bild (SL 17 kap. 18 §)
Innehav av barnpornografisk bild (SL 17 kap. 19 §)
- Minimistraffet för dessa brott bör höjas till fängelse i 4 månader, så att varje sexualbrott mot ett
barn åtminstone medför en anteckning i straffregistret.

Motivering
Sexualbrott mot barn innebär en grov kränkning av barnets grundläggande rättigheter och
mänskliga rättigheter. Finland har redan länge hävdat en lindrig kriminalpolitik, vilket lett till att
många straff är otillräckliga och inte motsvarar den allmänna rättsuppfattningen.
För sådant grovt sexuellt utnyttjande av barn som lett till samlag utdöms gång efter annan
villkorliga domar, varvid gärningsmannen undgår fängelse och kan fortsätta begå brottsliga
gärningar.
Köp av sexuella tjänster av ung person, lockande av barn i sexuella syften, besökande av en
barnpornografisk föreställning, spridning av pornografisk bild och innehav av barnpornografisk bild
är samtliga brott för vilka minimistraffet är böter. Det betyder att straffet nödvändigtvis inte
föranleder någon anteckning i straffregistret. Den som gjort sig skyldig till något av de nämnda
brotten kan med andra ord visa upp rena papper när han eller hon söker jobb bland barn till exempel
på daghem, i skolor och klubbar eller som lägerledare.
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Inget ekonomiskt stöd har erhållits för initiativet.

Initiativtagare:
Pia Johanna Katajala, Susanna Maria Pauliina Norja och Marika Susanna Sipilä.

Insamlingskanaler för stödförklaringar och antal godkända förklaringar
- Medborgarinitiativ.fi, där 57 539 godkända förklaringar samlats in
- Pappersblanketter, genom vilka 474 godkända förklaringar samlats in.

Vi har enligt beslut av Befolkningsregistercentralen fått stöd genom totalt 58 013 godkända
stödförklaringar (fastställdes 17.4.2015). Diarienummer för beslutet är 202/333/15.

Lahti den 24 september 2015

[namnteckning]
Marika Sipilä
en av initiativtagarna

Bilaga

Befolkningsregistercentralens beslut i ärende gällande stödförklaringar för nationellt
medborgarinitiativ

