
ECPAT
behöver  
din hjälp.
Dina erfarenheter 
är viktiga och kan 
göra skillnad. 



Vi vill  
lyssna 
på dig.
Är du mellan 10-17 år 
och har blivit utsatt för 
sexuella övergrepp?

Blivit hotad eller pressad till att 
skicka nakenbilder på nätet? Eller 
har någon erbjudit dig betalning för 
sexuella handlingar? Vi skulle vilja 
komma i kontakt med dig som har 
egna erfarenheter och har fått hjälp 
eller stöd efteråt. Som barn är du 
expert på din egen situation och dina 
åsikter och tankar om stöd är viktiga. 

ecpat.se

Genom att lyssna på dig kan vi tillsammans hjälpa barn 
som har utsatts för sexuella övergrepp, så att de får det  
stöd och den hjälp som de har rätt till.

Du får vara anonym och det du säger kommer inte kunna 
kopplas till dig. Det du berättar för oss är viktigt och de som 
bestämmer i Sverige kommer att få ta del av det vi har fått 
lära oss under våra samtal. Vi kommer att informera dem 
om dina åsikter och dina erfarenheter. Vi kommer även 
att berätta för andra barn och deras föräldrar – men vi ser 
självklart till att du är anonym och att inget du säger kan 
spåras tillbaka till dig. 

Vad vill vi på ECPAT veta?
Vi vill gärna veta om du har fått stöd eller hjälp och hur du 
upplevde den hjälpen i så fall. Fanns det något du saknade 
eller hade behövt som du inte fick? Vad tycker du fungerade 
bra respektive dåligt? Vad tycker du måste förändras?

Hur går det till?
Tala om för oss att du vill delta genom att mejla eller ringa vår 
koordinator Imane Khatib och lämna dina kontaktuppgifter. 
Dina föräldrar måste också godkänna att du deltar. 

imane.khatib@ecpat.se, 0723-89 51 47

camilla.sibahi@ecpat.se, 0723 89 50 18 

Vi kommer överens om en tid och plats som passar dig  
(på ett ställe dit det är lätt att ta sig). Du berättar det du vill 
berätta. Vi lyssnar. Vi bjuder på något att äta och dricka och 
hjälper också till med skjuts när det behövs. Hoppas att du 
vill vara med!

Läs mer på



Till dig som förälder

På uppdrag av regeringen ska 
en undersökning av det stöd 
och hjälp som erbjuds barn 
utvärderas, förbättras och prio-
riteras. För att genomföra denna 
undersökning har vi tillsammans 
med en utredare fått i uppdrag att 
samla en grupp barn i åldrarna 
10 – 17 år som kan berätta om 
sina erfarenheter och vilken hjälp 
och stöd de blivit erbjudna. Men 
också vilken typ av stöd som 
fungerat bäst för dem. 

Ditt barns erfarenhet kan bidra 
till att framtida barn som utsätts 
för övergrepp får rätt stöd och 
hjälp. Ditt barns berättelse 
kommer att förbli anonymt och 
kommer inte kunna spåras 
tillbaka till barnet. 

För mer information om uppdraget, 
mejla eller ring ECPATs koordinator 
Imane Khatib:  
imane.khatib@ecpat.se 0723-89 51 47 
eller Camilla Sibahi:  
camilla.sibahi@ecpat.se 0723-89 50 18  

ECPAT Sverige är en barnrätts-
organisation som arbetar mot 
sexuell exploatering av barn. 
Arbetet med barn och ungas 
rättigheter utgår från FN:s 
Barnkonvention där det står  
att alla människor under 18 år  
är barn, och att varje barn har 
rätt att inte bli utsatt för  
sexuella övergrepp.  

På ECPAT finns stöd och hjälp 
till både barn och vuxna i frågor 
som handlar om bilder, sexuella 
kränkningar, hot och övergrepp 
på nätet och IRL. 

ECPAT kan också hjälpa barn att 
ta ner nakenbilder som spridits 
på nätet samt granska och utreda 
anonyma tips via ECPAT Hotline. 

ecpat.se
Läs mer på

Swisha din gåva till 903 43 49
Vill du stödja vårt arbete? 


