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ECPATS INSAMLINGSPOLICY 
ECPAT samlar in pengar för att kunna stoppa sexuell exploatering av barn. Policyn tydliggör 

för våra givare vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur ECPAT Sverige 

samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor. För att uppnå transparens i insamlingen följer vi 

insamlingspolicyn nedan.  Policyn är antagen av styrelsen och ska revideras minst vartannat 

år. 
 
 
GÅVORNA ÄNDAMÅL 
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det 

gör vi på flera sätt. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga 

inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi 

samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT 

Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn. Vår 

vision är en värld fri från sexuell exploatering av barn.  

 

 

GIVA SVERIGE OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 
Branschorganisationen GIVA Sverige, verkar för en etisk och professionell insamling. 

ECPAT Sverige följer och rapporterar på GIVA Sveriges kvalitetskod. Av Svensk 

Insamlingskontroll har ECPAT Sverige tilldelats ett kontrollerat insamlingskonto, ett så 

kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in görs det under 

betryggande kontroll. För att beviljas ett 90-konto måste organisationerna säkerställa att all 

insamlingsverksamhet håller hög kvalitet och att minst 75 procent av insamlade gåvor når 

ändamålet. 

 

 

BESKRIVNING AV ECPATS INSAMLINGSVERKSAMHET 
ECPAT Sverige vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet. Vi 

använder insamlingsmetoder som är så kostnadseffektiva som möjligt.   

Du som stödjer arbetet mot sexuell exploatering av barn och ECPATs arbete är väldigt viktig 

för oss. Vi månar om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din integritet när vi 

hanterar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR som gäller i hela EU 

från och med 25 maj 2018. Som givare har du alltid möjlighet att ändra eller avsluta ditt 

engagemang gentemot ECPAT.  
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ÖRONMÄRKNING AV GÅVOR 
ECPAT Sverige önskar i regel att motta så kallade icke öronmärkta gåvor, eftersom vi strävar 

efter att hålla våra administrativa kostnader nere och kunna använda givarens pengar där de 

göra störst skillnad för barn som riskerar att utsättas, eller har utsatts för sexuell exploatering.  
 

 
GÅVOR I FORM AV FAST EGENDOM OCH VÄRDEPAPPER 
Utgångspunkten är att ECPAT Sverige inte ska äga värdepapper och fast egendom. Om vi får 

gåvor av denna typ ska de normalt sett avyttras enligt vår placeringspolicy. 

 
 

BILD OCH TEXT  
Bildmaterial som ECPAT använder får inte kränka eller på annat sätt skada barn. Alla bilder 

som publiceras måste följa lagar och regler inom området. I text som vi producerar tas hänsyn 

till varje enskilt barns integritet och säkerhet. Särskilt noga är vi i hanteringen av minderåriga 

och/eller utsatta.  

 

 

TACKA NEJ TILL GÅVOR 
Utan frivilliga gåvor skulle ECPATs verksamhet inte vara möjlig. Trots det förbehåller vi oss rätten att 

i vissa fall tacka nej till en gåva. Det kan till exempel ske om gåvan kommer med specifika villkor 

som vi inte kan tillgodose. Andra skäl att tacka nej kan vara om kostnaderna för att ta emot gåvan inte 

står i rimlig proportion till gåvan i sig eller om gåvan får oönskade konsekvenser, till exempel i ett 

barnrättsperspektiv eller som kan tänkas skada vår organisation, renommé och vårt varumärke.  

 

 

MINDERÅRIGA I INSAMLINGSARBETE 
Vi riktar inga gåvoförfrågningar eller insamlingskampanjer till personer som är under 18 år.  

 

 

OM INSAMLINGSPOLICYN 
 

AVGRÄNSNINGAR 
ECPATs företagssamarbeten regleras alltid i avtal och omfattas inte av denna policy. 

Insamlingspolicyn gäller endast för gåvor.  

 

INSAMLINGSPOLICYNS GILTIGHETSTID 
Denna insamlingspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men ses över en gång 

per år och revideras vid behov av ECPATs kansli och fastställs av styrelsen. 

 
 

 

 

 


