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Verksamhetsberättelse 2005

Förord
Det går att

kamp. Människor är upprörda och förbannade

stoppa barnsexhan deln!

över att barnsexhandeln överhuvudtaget finns.
Denna uppställning från ”gemene man” är vår

2006 är det 10 år sedan ECPAT Sverige bilda-

drivkraft och borde också vara det för politiker

des. Vid jubileer tittar man gärna i backspegeln.

och myndigheter i Sverige och annorstädes. I

Ofta ger historien vägledning mot framtiden.

rättvisans namn skall dock sägas att det numera

Men vårt arbete är i högsta grad inriktat på nu

finns bra gensvar hos många politiker och myn-

och framåt. Ibland kan det kännas som ett polis-

digheter i Sverige idag. Men ute i världen är det

arbete – de kriminella ligger oftast steget före.

illa ställt på de flesta håll. Det tycks finnas vikti-

Det är den kapplöpningen vi måste vinna. Det

gare frågor än barns liv. ECPAT:s kraftiga skall

kan vi inte göra själva som en liten ideell orga-

och, framför allt, ständiga nytänkande och kon-

nisation med begränsade ekonomiska resurser.

struktiva lösningar har uppmärksammats på ett

Men historien säger oss att vi kan spela en viktig

positivt sätt och fått erkänsla. Det ger successivt

roll i att påverka så att brottsbekämpningen blir

resultat.

effektivare, att medvetenheten bland allmänhe-

Men det är en ständig kamp. Den driver vi

ten blir allt större, att politiker inser sitt ansvar,

gärna, även om uppförsbackarna är många.

att företag börjar se sin roll, att myndigheter för-

Det visar inte minst vår nystartade hotline och

står och ser orsakssamband.

den blockering som nu sker av kommersiella

Varje dag är en utmaning i vår verksamhet

barnpornografiska

webbsidor.

Omfattningen

där bl a rubriker anger barnsexhandelns omfatt-

av dessa övergrepp på barn har överraskat oss,

ning – ”Nätpedofilen har förgripit sig på 100-

även om vi sett det mesta av utbud. Det är som

tals flickor”, ”Trafficking ett växande problem”,

att titta ner i ett djävulshål. Det är ett cyniskt

”Våldtäktsoffer kränks av okunniga domare”,

utbud och ett tragiskt behov. Det handlar om

”Åtalas för sexuellt övergrepp på ettåring”,

ett nutida slaveri – ett slaveri för de barn som

”Rederier tiger om sexhandeln”, ”Tsunamioffer

tvingas in i denna vidriga hantering, men det

dras in i barnsexhandel” osv. Det är den värld

är också ett sorts slaveri för de personer vars

vi lever i. En värld där miljontals barn dras in i

drivkrafter kräver konsumtion av barn. Därför

kommersiell sexhandel varje år. Och där Sverige

måste kampen mot efterfrågan intensifieras. Att

har sin beskärda del. Men vill vi leva i en sådan

tydliggöra förövaren har också varit inriktningen

värld? Nej, naturligtvis inte. Barnsexhandel är

på flera av ECPAT Sveriges uppmärksammade

ett extremt allvarligt brott mot FN:s Barnkon-

stora nationella kampanjer under senare år.

vention. Barnkonventionen som slår fast att

Det går att stoppa barnsexhandeln. Men då

alla barn har rätt till liv och utveckling och skall

måste alla och envar medvetet ställa upp – från

skyddas mot övergrepp och exploatering. Därför

den enskilde till EU och FN.

måste barnsexhandeln stoppas. Men här räck-

Det brådskar. Barnen kan inte vänta.

er bevisligen inte samhällsapparaten till. Det
måste finnas vakthundar, som inte bara skäller
utan också anger riktningen i samhällets ansvar.
ECPAT är en vakthund och vi vet att vi har en

Lennart Lindgren, Ordförande

överväldigande stor allmänhet bakom oss i vår

Helena Karlén, Generalsekreterare
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startade ECPAT Sverige en anmälningshotline
x Iförmars
tips från allmänheten om misstänkt barnpornografi,

x

Kansliets sju anställda samt ungdomsgrupp föreläste
under året för över 5 000 personer från skilda grupper
som kommunstyrelser, ungdomsmottagningar, kyrkoförsamlingar, Åklagarmyndigheten, riksdagsledamöter,
skolor, LO-avdelningar, socionomstudenter, reseföretag,
Officersförbundet, fredsbevarande styrkor m fl.

x

ECPAT:s höstkampanj uppmärksammade svenskar på
att trafficking av minderåriga till Sverige beror på efterfrågan från sexköparna och inte enbart fattigdom i andra
länder. En utvärdering av kampanjen visade goda resultat och en vilja bland respondenterna till ökade samhällsinsatser för att minska efterfrågan.

x

ECPAT Sverige deltog som enda barnrättsorganisation
i arbetet för en ny internationell standard för socialt
ansvarstagande, ISO26000. Standarden blir den första
på området.

x

ECPAT Sveriges instruktionsfilm om säkert surfande
fick stor spridning och översattes till sex språk. Därutöver har grekisk polis visat intresse för att översätta filmen
för användning vid skolinformation.

x

Det ekonomiska stödet från företag ökade kraftigt under
året, från 135 000 kr till 613 000 kr, en ökning med 350
procent.

barnsexturism och trafficking. ECPAT Hotline har under
året tagit emot drygt 1 100 tips i månaden, främst om
barnpornografi.
dygn stoppar svenska Internetleverantörer i samar
x Varje
bete med Rikskriminalpolisen 20-30 000 försök att komma
in på kommersiella barnpornografiska sidor på Internet. Detta är resultatet av ca ett års påverkansarbete från
ECPAT:s sida och modellen sprids nu till fler ECPAT-länder.
drygt två års resultatlösa påstötningar på färjeredex Efter
riernas branschorganisation i syfte att motverka trafficking, etablerades istället ett direktsamarbete med Stena
Line. Tallink har sedan dess följt efter.
representanter från ECPAT Sveriges ungdomsx Två
grupp fick viktiga förtroendeuppdrag i ECPAT:s internationella styrelse och internationella barn- och ungdoms
kommitté.
en miljon kronor samlades in till ECPAT Sri Lanka
x Drygt
efter tsunamin. Till en början för akutbistånd och senare
bl a till traumabearbetning och utbildning till vuxna och
barn samt arbete för att motverka ökad barnsexhandel
efter flodvågen.



Året som gått
Verksamheten 2005 har i hög grad präglats av

färande nöd i vårt samhälle. En känslomässig

vår hotline. En satsning som inleddes i slutet av

nöd. En nöd vars orsaker samhället har skäl att

2004 då vi grep ett unikt tillfälle att få till oss en

fundera över.

ny teknik i kampen mot barnsexhandel på nätet.

Vår aktiva ungdomsgrupp har bl a fortsatt

Det var en obudgeterad satsning, men intuitivt

att driva arbete kring barns säkerhet på nätet

kände vi att satsningen var rätt och viktig. Suc-

genom föreläsningar i skolor och ungdomsmäs-

cessivt har vi under 2005 löst finansieringen av

sor. Vår animerade filmspot Surfa säkert har i

detta projekt. När nyåret närmade sig var eko-

de sammanhangen använts flitigt. Filmspoten

nomin helt i hamn, inte minst genom kampan-

översattes även till sex andra språk för att också

jen ”Sveriges 100 schysstaste företag”. Bakom

kunna användas av ECPAT i flera länder. Arbetet

den kampanjen står Bitos (Branschorganisa-

gjordes som en del av ECPAT Internationals glo-

tionen för innehålls- och tjänsteleverantörer på

bala kampanj – Make IT Safe. En kampanj som

Internet) och reklambyrån Great Works. Kam-

syftar till att göra Internet säkrare för unga Inter-

panjidén var att 100 företag bidrar med 5 000

netanvändare över hela världen. Även ECPAT

kronor vardera till ECPAT Sveriges hotline. Och

Sveriges mångåriga ansträngningar att förmå

hör och häpna – det blev kapplöpning på slutet

skolmyndigheterna till ökat ansvar vad gäller

att få tillhöra de 100 schysstaste. Så när butiken

barns säkerhet på nätet tog ett litet steg framåt

stängdes kring nyår var det några som inte kom

– hoppas vi. Diskussioner fördes med Myndig-

med denna gång.

heten för Skolutveckling och utbildningsdepar-

Resultat: en halv miljon kronor till vår hotline

tementet samt med EU-kommissionären för

och en ökad medvetenhet om barnsexhandel

IT-frågor. Men det är märkligt segt att få till en

hos 100 företag. Ett lyckat resultat! Därutöver

aktion. Inser man inte barns utsatthet?

tog TeliaSonera och Bredbandsbolaget under

En annan seg fråga har varit att få färje

året klivet in som sponsorer och samarbetspart-

rederierna att förstå sin del i barnsexhandeln

ners till hotline-projektet. Företaget NetClean

och att därmed ta sitt ansvar. Under drygt två

Technologies AB bidrog med den mycket effek-

år har vi legat på – såväl de enskilda rederierna

tiva mjukvaran NetClean Analyze.

som deras paraplyorganisation. Med lock och

Men det finns ett än bättre resultat att peka

pock och press – men inget har hjälpt. Men

på. Under året har vår hotline och den block-

uppenbarligen har de inte känt till ECPAT Sve-

ering vi tog initiativ till under våren av kom-

rige och vårt sätt att arbeta. Eftersom vi aldrig

mersiella barnpornografiska webbsidor varit

ger upp och är duktiga på lobbymetoder har det

synnerligen lyckosam. Flertalet svenska Inter-

nu äntligen börjat lossna. En skarp debattarti-

netleverantörer tillämpade vid årets slut block-

kel i Svenska Dagbladet och en TV-debatt blev

eringen. Dessutom sprider vi tekniken ut i värl-

bräckjärn. Stena Line var först med att inleda ett

den via det stora ECPAT-nätveket. Vi har fått in

konkret samarbete. Och kring årsskiftet visade

tusentals tips till hotlinen från allmänheten och

även Tallink intresse. Nu återstår bara de tolv

uppemot 30 000 försök att nå kommersiella

andra! Det vi kräver är så självklart och enkelt

barnpornografiska webbsidor stoppas dagligen.

att det är obegripligt att behöva åse detta und-

Jo, du läste rätt – uppemot 30 000 dagligen! En

flyende. Rederierna skall uttryckligen arbeta

svindlande siffra som egentligen avslöjar en för-

mot trafficking, se till att relevant personal får



utbildning och att informationsmaterial tas

perspektiv och presenterat en omfattande rap-

fram och hålls tillgängligt – och allt detta hjälper

port med kritik och krav – bl a ensamkommande

ECPAT till med.

flyktingbarn, säkert chattande, luckor i barnpor-

Men 2005 började med en katastrof – tsu-

nografilagstiftningen och brister i tillämpningen

namin i Syd- och sydostasien. Den ledde till en

av den extraterritoriella lagstiftningen. I kommit-

givarvilja hos allmänheten utan motstycke. Även

téns slutrapport fick regeringen många påpe-

ECPAT Sverige drog igång en insamling som

kanden, inte minst på de områden vi uppmärk-

inbringade 1 054 973 kronor. Pengar som oav-

sammat i vår alternativa rapport.

kortat gick till vår systerorganisation P.E.A.C.E i

En viktig del i vår verksamhet är föreläsning-

Sri Lanka, främst för att få möjligheter att värja

ar, skolkontakter, pressinformation, utställningar

utsatta och föräldralösa barn mot cyniska pedo-

och deltagande i olika konferenser och debat-

filer och människohandlare. Likaså att återupp-

ter, liksom våra årliga stora publika kampanjer.

bygga enkla hus för undervisning och skydd av

Detta har skett med oförminskad styrka också

utsatta barn. Insamling av detta slag är ovanligt

detta år.

i vår verksamhet, men i en situation som denna
var vårt medkännande bidrag självklart.

Under året genomförde ECPAT International sin General Assembly, en sammandrag-

I början av året deltog ECPAT Sverige vid en

ning vart tredje år, denna gång i Rio i Brasilien.

hearing i Genève med den svenska regeringen

Helena Karlén lämnade sitt uppdrag i den inter

som FN:s kommitté för barnets rättigheter kallat

nationella styrelsen efter hela 12 år. Men in kom

till. Så görs vart femte år för att se till att reger-

istället Lotta Segerström som ungdomsrepre-

ingarna lever upp till sina åtaganden enligt Barn-

sentant. Det känns bra med fortsatt insyn och

konventionen. Vi hade lagt ned ett stort arbete

möjligheter till påverkan på den internationella

på att granska den svenska situationen ur vårt

arenan.

ECPAT var en av arrangörna på den årliga Brottsofferdagen.
ECPAT:s generalsekreterare Helena Karlén syns trea från vänster med mikrofon i hand.



Opinionsbildning & informationsarbete

ECPAT Sverige är en informations- och lobbyorganisation som arbetar i förebyggande syfte. Att sprida information är därför en viktig komponent i allt arbete, dels riktat till särskilt utvalda målgrupper, men även till hela
allmänheten i Sverige. De informationskampanjer som genomförs årligen når ut brett och skapar uppmärksamhet, men under året pågick även informationsarbetet löpande genom framtagande av informationsmaterial,
annonsering, publicering av debattartiklar, deltagande i mässor och konferenser, spridning av information på
www.ecpat.se med mera.

K A M PAN J ER
Under oktober genomfördes en informationskampanj för
att uppmärksamma den fortsatta förekomsten av trafficking i sexuella syften i Sverige. Kännedom om trafficking
bland svenskar är stor men gemene man har ofta en felaktig bild av hur trafficking tar sig uttryck. Exempel finns
där offer sålts mitt i ett bostadsområde utan att någon
reagerat. Offren har inte stämt in på stereotypa bilder av
en prostituerad. Syftet med kampanjen var även att fördjupa kunskapen om efterfrågans roll i sexhandeln och
köparnas ansvar.
Kampanjen bestod av en kampanjsida, produktion av
en informationsbroschyr och annonsering. Annonserna
uppfördes i tunnelbanan i Stockholm, både på tunnelbaneperrongerna och inne i tunnelbanevagnarna. I tryckt
media infördes annonserna i Dagens Nyheter, Dagens
Industri, Göteborgsposten, Vår Bostad, Amelia, ETC, Frihet och Lärarförbundets tidning. Annonser infördes även
på Internetsidorna Blocket.se, DN.se och MR-portalen.



Kampanjhemsidan innehöll information om trafficking,
hur man kan anmäla trafficking till ECPAT Hotline och
annan information om vad personer kan göra för att stävja sådan kriminell verksamhet.
Ett undersökningsföretag utvärderade annonseringen i tunnelbanan. Djupintervjuer med personer som
sett kampanjen genomfördes. Personerna fick svara på
vad de trodde att kampanjen ville säga, vilka budskap de
hade tagit till sig och om annonserna gav dem relevant
information om problemet och dess orsaker.
Glädjande nog visade resultatet att budskapet nått
fram och att målen uppnåtts i mycket hög utsträckning.
De budskap som respondenterna tagit till sig var efterfrågans grundläggande roll i sexhandeln och att köparna
finns i hela samhället. De utfrågade uppfattade inte att
ansvaret för handeln låg på offren som borde ha ”förstått”, och inte heller eller att trafficking enbart kan förklaras med fattigdom i andra länder.
En känsla av uppgivenhet präglade dock flera av

respondenternas syn på vad som kan göras för att motverka trafficking. Respondenterna ansåg att köparna
måste sluta efterfråga sexuella tjänster från minderåriga
och efterlyste bl a mer resurser till polisen för detta arbete. Flera tvivlade dock på att handeln kan utplånas.
I samband med kampanjen publicerades även en
kampanjsida på Internet där besökaren kunde besvara
tre frågor till bakgrund av annonseringen: borde offret ha
förstått att erbjudandet var för bra för att vara sant, är hallicken eller köparen ”värst” och varför resonerar köpare
som de gör vid sexköp av minderåriga. Nästan tusen personer svarade på frågorna. Svaren gav följande resultat:
• Majoriteten (75 procent) ansåg inte att det unga offret borde ha förstått att erbjudandet hon fick var för
bra för att vara sant.
• På frågan om hallicken eller köparen var ”värst”
svarade 45 procent köparen eftersom denne skapar
marknaden med sina pengar. 31 procent svarade
hallicken eftersom han lurar oskyldiga.
• Att sexköparen Stefan ser sig själv som en ”schysst
sexköpare” eftersom han inte är våldsam och anser
sig hjälpa offren med pengar, anser 67 procent vara
ett sätt för honom att rättfärdiga sitt egna hänsynslösa
beteende. 27 procent anser att Stefan inte förstår hur
han medverkar till ökad barnsexhandel.

Bild ur online-spelet ”Finding Sasja”.

För målgruppen ungdomar i gymnasieåldern producerades ett spel på Internet om trafficking. Spelaren ska
finna en flicka som försvunnit efter att ha rest till Sverige
från ett land i öst. Genom olika val får spelaren kunskap
om trafficking, vilken situation trafficking-offer befinner sig i och vilken roll köparna spelar. Spelet erbjuds
på www.findingsasja.se och är helt kostnadsfritt. Tanken
är att spelet ska fungera som underlag till diskussion i
klassrummet. På spelsidan finns en lärarhandledning att
ladda ner med fakta och förslag till diskussionsfrågor.
Information om spelet har bl a gått ut via Skolportens
nyhetsbrev som når 16 500 rektorer och skolledare på
gymnasienivå och motsvarande på grundskolenivå.
Annonseringen påbörjades 2005 hos företaget Kunskapskraft och media, som bl a sprider skolmaterial om
värdegrundsfrågor, och avslutas först hösten 2006. Information har även gått ut via e-post till samtliga kommuner
med uppmaning att sprida vidare till respektive skolor.
Spelet har bl a förevisats på Bok och Biblioteksmässan i
Göteborg och Skolmässan i Stockholm.

E C PAT. SE
Under hösten 2004 gjordes hemsidan om och den
gamla Internetadressen www.ecpatsweden.org byttes till
www.ecpat.se. Under 2005 har organisationen satsat på
att i högre takt publicera material på Internetsidan och
få den att fungera som en referenspunkt för den som
söker information om barnsexhandel. Bland annat finns
rapporter, sammanställd fakta och skrifter att ladda ner.
Under året hade Internetsidan 115 032 unika besökare.
Av de enskilda sidor som varit mest besökta är faktabanken med samlad information om barnsexhandel. På
andra och tredje plats hamnar nyhetsarkivet och information om ECPAT.
I slutet av 2005 gjordes en enkätundersökning via hemsidan för att under 2006 kunna förbättra närvaron på Internet, samt skaffa kunskap om hur vår information kan göras
än mer lättillgänglig. Deltagarna i enkätundersökningen ger
i regel hemsidan ett gott betyg och samtidigt en fingervisning om vilka ämnesområden som är särskilt intressanta.
Resultatet visar att hemsidesbesökarna i första hand
vill veta mer om barnpornografi och därefter trafficking
och barnsexturism. På fjärde respektive femte plats kommer information om stödmedlemskap och säkert surfande för barn och ungdomar. Det bör påpekas att resultatet sannolikt påverkats av den kampanj som samtidigt
pågick, som uppmanande till stöd för ECPAT Hotline.
I samband med kampanjer har ECPAT Sverige, som
tidigare nämnts, publicerat material på en särskild kampanjsida på Internet. Det gäller i samband med en av de
insamlingskampanjer som branschorganisationen Bitos
genomförde till förmån för ECPAT Hotline, men även
höstkampanjen om trafficking.

E C PAT S V ER I GE I D EBATTEN
2005 var ett bra år medialt sett. ECPAT Sveriges generalsekreterare har medverkat i tidningar, radio och TV vid
ett stort antal tillfällen. Enbart publiceringar på hemsidor
tillhörande olika nyhetsmedia omnämns eller citeras
ECPAT Sverige vid 442 tillfällen. Då tillkommer eventuella



Borde
Sasja ha
förstått?
Sasja, 16 år, bor i en förfallen förort i Ukraina. Här
är kriminaliteten hög, inkomsterna låga och valmöjlig
heterna begränsade. Sasja vill börja ett nytt liv. Sergej
ger henne förslaget att följa med till Sverige och tjäna
pengar som servitris. Sergej är en hallick som har fler
sexköpare att tillfredsställa än flickor att tillgå. När Sasja
väl kommer fram tvingas hon sälja sin kropp.

Trafficking har inga gränser. Sasja har samma rätt som svenska barn att slippa
övergrepp. Lär dig mer om hur du kan stoppa det här på www.ecpat.se



Hur kan
Är Sergej
eller köparen Stefan tänka
såhär?
värst?
Hallicken Sergej behöver sällan tvinga unga flickor att
åka till Sverige för att bli sexslavar. Enligt honom hand
lar det om personkännedom. ”Rätt flicka i rätt situation,
och sedan några bra argument om jobb som städare eller
servitris”. Sergej tjänar bra på detta. Verksamheten styrs
enligt marknadsekonomiska principer: ju fler sexköpare,
desto fler flickor kan säljas.

Stefan är en schysst sexköpare, enligt honom själv. Han
är inte våldsam och betalar gärna lite extra om han får
som han vill. Han anser att de unga tjejerna kommer
till Sverige för att tjäna pengar och att de skulle ha det
betydligt sämre utan hans betalning. Att han bidrar till
ökad barnsexhandel, avfärdar han snabbt: ”en person
kan ju inte påverka så mycket”.

Trafficking har inga gränser. Sasja har samma rätt som svenska barn att slippa
övergrepp. Lär dig mer om hur du kan stoppa det här på www.ecpat.se

Trafficking har inga gränser. Sasja har samma rätt som svenska barn att slippa
övergrepp. Lär dig mer om hur du kan stoppa det här på www.ecpat.se

Kampanj mot trafficking som pågick under hösten 2005.



publiceringar och sändningar som inte lagts ut på nätet.
Särskilt vid tre tillfällen har medieexponeringen varit
extra stor. Det första tillfället var i samband med presskonferensen om starten av ECPAT Hotline 14 mars. Nyheten ledde till åtminstone 43 nätpubliceringar på Internetsidor tillhörande tidningar, radio och TV.
Den 16 juli uppmärksammade Ekot det stora antalet
rapporter till ECPAT Hotline varje månad vilket resulterade
i omfattande nyhetsrapportering och uppföljande nyheter
på temat. I slutet av november uppmärksammade Svenska
Dagbladet det stora antalet personer som blockeras när
de försöker surfa in på barnpornografiska Internetsidor.
Nyheten ledde till åtminstone 34 nätpubliceringar på Internetsidor tillhörande tidningar, radio och TV.
I andra fall har ECPAT Sveriges information lett till
uppföljande nyheter en tid efteråt. Det gäller t ex en
debattartikel i oktober på Svenska Dagbladets debattsida
om passagerarrederiernas ovilja att motverka trafficking,
vilket följdes upp av flera TV-inslag däribland TV4:s morgonsoffa i debatt med ordföranden för branschorganisationen Passagerarrederiernas förening. Senare samma
månad uttalade sig den socialdemokratiska politikern
Monica Green på samma tema under Nordiska rådets
avslutande sessionsdebatt. Det ledde till ytterligare 32
nätpubliceringar där även ECPAT Sveriges generalsekreterare intervjuades.
ECPAT Sveriges generalsekreterare har medverkat i intervjuer i Borås Tidning, Computer Sweden, Ekot,
Expressen, Göteborgs Posten, Helsingborgs Dagblad,
Internationalen, Internet World, Kvällsposten, Lärarnas
Tidning, Metro, P4 Extra, PC Hemma, Radio Plus, Radio
Sweden, Radio Östergötland, Sesam, Stockholm City,
Svenska Dagbladet, Sveriges Radio P3, Sveriges Radio
P4, SVT 24, Rapport, TT, TV4 Nyheter, TV4 Nyhetsmorgon, TV Sollentuna, Utbildningsradion, Världen Idag och
Östgöta Correspondenten.

Vid 16 års ålder är man
fortfarande ett barn,
en drömmare. Då ska man
inte förstå hur grym vår
värld kan vara.
Ett av svaren från ”Testa dina värderingar” på ECPAT:s kampanjwebbsida.
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Övrig kanslipersonal har intervjuats i Aftonbladet,
Computer Sweden, Dagens ETC, Ekot, Sidaskriften Förändringens kraft, Göteborgs Fria Tidning, Göteborgs Posten, Metro, Mitt i Nacka, P4 Extra, PC Hemma, Sesam,
Stockholms Fria Tidning, Stockholm City, Svenska Dagbladet, Världen Idag, Västerbottens-Kuriren och Östhammars Nyheter.
Dessutom har vice ordförande Monica DahlströmLannes intervjuats i Aftonbladet Kvinna, Eskilstuna Kuriren,
Folket, Östgöta Correspondenten, Östnytt och Året Runt.
Styrelseledamoten Josephine Appelquist har intervjuats av
Kvinnotryck, Stockholms Fria Tidning och Allers. Ledamoten Rosita Runegrund har intervjuats i Bohusläningen.

D EBATTART I K LAR O C H K R Ö N I K OR
Under året har ECPAT Sverige publicerat nio debattartiklar och medverkat tillsammans med andra debattörer i
ytterligare två. Debattartiklarna har handlat om faror för
barn och ungdomar på Internet, etableringen av ECPAT
Hotline, domstolarnas bristande barnkompetens m m.
Två av dessa har författats av ECPAT Sveriges vice ordförande Monica Dahlström-Lannes, där den ena publicerades på Aftonbladets debattsida med uppmaning
att anmäla blottare eftersom blottandet kan vara ett för
stadium till grövre sexualbrott.
Debattartiklarna har publicerats i både stora och små
tidningar och sträcker sig från Brännpunkt i Svenska
Dagbladet till Skövde Nyheters debattsida. Till exempel
publicerades debattartikeln ”Barnsexhandel i flodvågens
spår” i januari efter tsunami-katastrofen i 14 olika landsortstidningar.
Två av artiklarna har publicerats på Göteborgs Postens debattsida. En av dem publicerades först på tidningens hemsida bara några timmar efter att regeringen tagit
beslut om direktiv kring översyn av barnpornografilagstiftningen. Kravet som ställdes var att lagen bör snabbutredas eftersom den delvis satts ur spel på grund av en
prejudicerande dom i Högsta Domstolen. Översynen av
lagen pågår nu och beräknas ta ca två år. Dagen efter
publicerades debattartikeln även i pappersupplagan.
I fackpress har en debattartikel om barns säkerhet på
nätet publicerats i Pedagogiska Magasinet, vars upplaga
motsvarar 232 400 exemplar, med kritik mot skolmyndigheterna på grund av ett mångårigt ointresse av frågan.
En av debattartiklarna publicerades efter förfrågan från
SVT Opinion, Sveriges Televisions Internetsida för samhällsdebatt, och handlade om bristande barnrättskompetens hos domarkåren efter att ett ungt offer för sexualbrott
fått sänkt skadestånd med motiveringen att hon inte blivit
utsatt för våld, hot eller har varit i hjälplöst tillstånd.
Inför beslut i Europaparlamentetet 2005 om lagring
av data från telefoni- och Internettrafik skrev ECPAT Sveriges generalsekreterare under en gemensam debattartikel tillsammans med Folkpartiets jämställdhetstalesman,

Tina Acketoft och Hans Ihrman, kammaråklagare vid
Internationella åklagarkammaren. Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet och poängterade värdet
av att kunna se vem som kontaktat vem i samband med
brottsutredningar, inte minst vid trafficking där inlåsta
och traumatiserade offer ofta har liten kunskap om vilka
personer som är inblandade i verksamheten.
Förutom dessa debattartiklar har Monica DahlströmLannes skrivit tolv krönikor om ämnet, främst i EskilstunaKuriren med rubriker som ”Även en sexualbrottsling kan
vara sympatisk” eller ”Katastrofområden lockar pedofiler”.

PRESS M E D D ELAN D EN
Under året har åtta pressmeddelanden skickats ut. Årets
första handlade om flodvågskatastrofen efter att ECPAT i
Sri Lanka, organisationen P.E.A.C.E, slagit larm om föräldralösa och traumatiserade barn som riskerat att bli
lätta offer för utländska barnsexturister och människohandlare. Pressmeddelandet resulterade i ett antal publiceringar i olika media som återgav budskapet. Det gäller
t ex Svenska Dagbladet, en krönika i Aftonbladet, svt.se
med en länk till ECPAT Sveriges Internetsida samt flera
lokaltidningar.
Andra pressmeddelanden har handlat om ECPAT:s
utbildning av juridikstudenter vilket gick ut som nyhetstext
via TT, Kjell Bergqvist blir ny ambassadör för ECPAT Sverige,
start av den internationella kampanjen Make-IT-Safe m fl.
De två pressmeddelanden som fick i särklass störst
genomslag var de som i mars bjöd in till presskonferens
om ECPAT Hotline. Redan några dagar innan presskonferensen hörde två rikstäckande nyhetsmedier av sig med
erbjudande om att förpublicera den kommande informationen om ECPAT Sveriges nya giv mot barnpornografi,
vilket ECPAT dock tackade nej till. Innan presskonferensen gick ett första TT-meddelande ut som senare följdes
upp av en längre text.

PRESS K ON F ERENS
Den 14 mars 2005 höll organisationen presskonferens
som markerade startskottet för ECPAT Hotline. Medverkade gjorde förutom ECPAT, Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, företaget NetClean Technologies AB och
representanter från branschorganisationen BitoS styrelse.
Veckorna innan presskonferensen rasade debatten
om Telia och flera andra Internetleverantörers påstådda
ovilja att blockera barnpornografiska Internetsidor. Presskonferensen kom därmed vid precis rätt tidpunkt och
resulterade i ett stort pressuppbåd vid presentationen.
På presskonferensen presenterades även en ny mjukvara
från NetClean Technologies.
Som en extra krydda förevisades en ny Temoundersökning som ECPAT Sverige beställt. Drygt 1000 personer
svarade på frågan: ”Har du någon gång under de senaste
fem åren kommit i kontakt med bilder eller filmer på barn

i sexuella sammanhang eller där vuxna utsätter barn för
sexuella övergrepp?”
Resultatet visade att en av tio stött på sådant material, dvs 500 000 personer av 5 miljoner Internetanvändare. Av de som svarade ja hade åtta av tio inte anmält
materialet alls. Något färre än en av tio hade anmält till
polis medan något fler hade försökt anmäla till en frivillig
organisation.
Bland de medier som deltog på presskonferensen
var TV3, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, TT, SVT
Rapport m fl. Presskonferensen resulterade i omfattande uppmärksamhet i samtliga media. Samma dag
som presskonferensen publicerades en debattartikel på
Göteborgs Postens debattsida om situationen när det gäller barnpornografi och lanseringen av ECPAT Hotline. Läs
mer om ECPAT Hotline under kapitlet Internet.

M ATER I ALPRO D U K T I ON
På webbsidan Utbudet.com kan lärare och personal inom
skolvärlden kostnadsfritt beställa informationsmaterial.
Via den har ECPAT under året distribuerat en stor mängd
material till skolor runt om i landet.
Nytt informationsmaterial har producerats under året,
bl a en skrift om trafficking av barn i sexuella syften och
en skrift om barnpornografi. Ett flertal tidigare skrifter har
även uppdaterats. Detta gäller studien ”KSEB i Sverige
– en studie av kännedom om utnyttjandet av minderåriga
i prostitution, pornografi och trafficking” från 2001, en
flyer om ECPAT Hotline och informationsbladet ”Om det
var ditt barn”. Den nyuppdaterade studien skickades ut
till ett stort antal BUP-mottagningar runt om i landet.

M ÄSSOR O C H K ON F ERENSER
ECPAT ställde i mars ut på TUR-mässan som med sina
drygt 50 000 besökare är den största resemässan i Skandinavien. Nya användbara kontakter knöts och en stor
mängd material delades ut till representanter från resebranschen och reseintresserad allmänhet.
Utställningen ”För Nöjes Skull” har under året stått
en månad i Uppsala domkyrka. Ett evenemang arrangerades i samband med utställningen av styrelseledamoten Jennie Nordin, bl a studiebesök av skolklasser som
diskuterade utställningens tema.
För första gången var ECPAT Sverige en av arrangörerna av Brottsofferdagen, som årligen anordnas den 22
februari på internationella brottsofferdagen. ECPAT:s tidigare jurist, Josephine Appelquist, höll ett seminarium om
den studie som ECPAT genomförde 2001: ”Kommersiell
sexuell exploatering av barn i Sverige – en studie av kännedom om utnyttjandet av minderåriga i prostitution, pornografi och trafficking”. Inför Brottsofferdagen hade ECPAT
låtit uppdatera studien som distribuerades på plats.
Den 27-29 april representerade ungdomsansvarige
ECPAT på den nationella ungdomsmottagningskonferen-
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Prostitution är nu värre än någonsin p g a läget
i världen. Slavhandlen får mig att må illa.
Slavhandel borde vara utrotad i en värld som
kallar sig modern. Denna fråga borde stå högst vid
kommande valkampanj. Och då inte bara som tomt
prat utan med djup analys av problemet.
Ett av svaren från ”Testa dina värderingar” på ECPAT:s kampanjwebbsida.

sen i Norrköping. Det var tre givande dagar med informations- och erfarenhetsutbyten med socionomer, barnmorskor, kuratorer och psykologer.
ECPAT Sverige deltog i maj som en av fyra utställare på polisens kompetensdagar på Polishögskolan i

mer under kapitlet Uppförandekoder och policies.
ECPAT Sverige deltog under hösten på ID-mässan,
Forum för eldsjälar, som arrangerades under tre dagar på
Fryshuset i Stockholm. Läs mer under kapitlet Ungdom.
Organisationen deltog även som utställare på Inter-

Stockholm. ECPAT hade genom sin medverkan möjlighet
att sprida information till över 4000 närvarande poliser.
ECPAT:s närvaro dokumenterades även i polisens egen
tidning Svensk Polis.
Tillsammans med 60 andra frivilligorganisationer, förlag, företag och myndigheter som arbetar med internationella frågor, utgjorde ECPAT en del av det Internationella
Torget på Bokmässan i Göteborg i slutet av september.
Torget bestod av utställarnas egna montrar och även
gemensamma bokbord med aktiviteter, informations
material, bokförsäljning, utbildningstips och möten.
Till montern kom framför allt lärare, studenter, bibliotekarier m fl som var intresserade av att plocka på sig
material. I montern kunde de även testa ECPAT:s onlinespel ”Finding Sasja” om trafficking. ECPAT arrangerade
även tre seminarier på den stora scenen: två föreläsningar om trafficking och en om organisationens arbete med
att få Internetleverantörerna i Sverige att blockera tillgång
till barnpornografiska webbsidor.
I månadsskiftet oktober-november deltog ECPAT Sverige i Skolforum på Älvsjömässan, årets största mässa
för lärare och skolledare. Organisationen distribuerade
material i en monter och arrangerade ett seminarium om
vilka risker barn, ungdomar och vuxna bör se upp med
på Internet. ECPAT Sverige deltog dessutom på en pressträff inför Skolforum för att berätta om seminariet.
Under hösten deltog ECPAT även på KommITS, ett
forum för utbyte av erfarenheter för IT-ansvariga inom små
och medelstora kommuner. Policyn kring Internetanvändande och vad arbetsplatsen kan göra för att ta avstånd
från t ex surfning på barnpornografiska sidor på tjänstedatorer, väckte stort intresse. Samtliga fick även information
om förövare på Internet i samband med en föreläsning för
150 konferensdeltagare. Fortsatt utbyte via e-post kring
temat har därefter ägt rum och ECPAT har inbjudits som
talare till KommITS kommande vårkonferens 2006. Läs

netdagarna i Stockholm i oktober, ett branschforum som
anordnas i II-stiftelsens regi för alla som arbetar professionellt med Internet. Bland annat tog ECPAT Sverige
emot ett pris för Hotline-arbetet. Läs mer under kapitlet
Internet.
I oktober deltog ECPAT Sverige även som utställare
på AT-läkartinget i Ronneby Brunn. På AT-tinget samlas
Skånes ca 160 AT-läkare för att under tre dagar ta del av
föreläsningar och seminarier. ECPAT poängterade vikten
av kunskap om kommersiell sexuell exploatering av barn.
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SA M ARBETE M E D Ö V R I GA A K T Ö RER
O C H NÄT V ER K
Den välkända reklamtävlingen 48 timmar, som årligen
arrangeras av de största reklamskolorna i Sverige, valde
i år ECPAT Hotline som tema för sin tävling. Uppgiften
var att på 48 timmar skapa en annons som på mest kreativa och nyskapande sätt kommunicerar ECPAT Hotline.
Det vinnande bidraget samt andra- och tredjepristagarna
publicerades i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och Resumé. Hundratals studenter
deltog i tävlingen och juryn bestod av representanter
från bl a Forsman & Bodenfors, Gos, Resumé, TBWA och
Lowe People.
Elever i tredje ring på Fässbergsskolan i Göteborg
anordnade den 14 april en galakväll mot barnsexhandel.
Föreläsningar om barnsexhandel varvades med musik
och dans från världens alla hörn. Ett hundratal personer
kom för att lyssna och bidra till en mycket laddad och
stämningsfull kväll.
Kansliet fortsatte under året samarbetet inom nätverket Världens chans och besöktes även av dess sekretariat. Sekretariatet ligger under utrikesdepartementet och
arbetar för att höja medvetenheten om Milleniemålen i
Sverige tillsammans med 72 organisationer och myndigheter. ECPAT gick med i samarbetet 2004.

Påverkansarbete
ECPAT Sveriges arbete mot kommersiell sexuell
exploatering av barn är framför allt förebyggande.
Påverkan på centrala och inflytelserika samhällsaktörer i syfte att få till stånd radikala förändringar som
förbättrar situationen för många barn, utgör basen
för allt arbete som görs av organisationen. I kapitlet
redovisas några av de påverkansprocesser som startats och/eller slutförts under året, samt resultaten av
dessa.

I NTERNETLE V ERANT Ö RERNA
Ett intensivt påverkansarbete gjordes i början av året i
syfte att förmå landets Internetleverantörer att påbörja
blockering av kommersiella barnpornografiska hemsidor,
dvs det tusentalet webbplatser som erbjuder tiotusentals
övergreppsbilder på barn och som enkelt via kontokortsköp hamnar i händerna på bl a svenska konsumenter av
sådant material. Hemsidorna ligger i stor utsträckning på
ryska servrar och intäkterna är enorma. Det övergripande
syftet med ECPAT Sveriges initiativ till blockeringen var
inte enbart att hindra svenskar från att köpa sig tillgång
till barnpornografiska bilder och filmer, utan att göra den
kriminella hanteringen olönsam för dem som tjänar pengar på övergrepp och dokumentationer av dessa.
Förberedelser hade gjorts redan i slutet av 2004
genom uppvaktningar hos justitiedepartementet, BitoS
(Branschorganisationen för innehålls- och tjänsteleverantörer på Internet) och Rikskriminalpolisen. Post & Telestyrelsen (PTS) och Medierådet blev under årets första månader föremål för motsvarande ansträngningar, i syfte att
förankra blockeringstankarna och få stöd för dessa. Insatserna ledde till att ECPAT Sverige gavs möjlighet att utforma en kallelse till möte med Internetleverantörerna, vilken
undertecknades av de tre sistnämnda myndigheterna.
Mötet med Internetindustrin ägde rum i Post & Telestyrelsens lokaler den 27 april och samlade landets tio
största nätleverantörer samt representanter för samtliga
berörda statliga instanser. ECPAT Sverige presenterade
bakgrund liksom förslag kring teknisk lösning till blockering och justitiedepartementets representant markerade
Thomas Bodströms positiva syn på förslaget. Mötet mynnade ut i ett enhälligt bifall från industrin.
Resultatet av arbetet började ge sig till känna redan
under våren/sommaren och vid slutet av året deltog inte
mindre än tretton Internetleverantörer i blockeringsarbetet,
som tillsammans stoppade 20-30 000 försök per dygn att
nå barnpornografi. Läs mer under kapitlet Internet.

R I K S D AGEN
Sveriges lagstiftare, dvs riksdagsledamöterna, är en
central målgrupp för ECPAT Sveriges påverkansarbete i
ansträngningarna att förbättra möjligheterna för lagföring
av förövare av sexualbrott och öka barns skydd mot över-

grepp. Mot den bakgrunden hölls under året ett flertal
kontakter med riksdagsledamöter via såväl e-post, telefon som möten.
Ett 60-tal av riksdagens ledamöter fick vid ett seminarium
i andrakammarsalen i april lyssna till såväl ett föredrag
som ett antal panelinlägg av ECPAT-representanter på
temat ”Barnpornografi på Internet”. Läs mer under kapit
let Föreläsningar och utbildningar.
På inbjudan av ECPAT Sverige samlades på organisationens kansli i slutet av maj ledamöterna i Riksdagens
tvärpolitiska barngrupp till ett informations- och diskussionsmöte om organisationens verksamhet, liksom om
önskemål om lagskärpningar. Som en följd av mötet utarbetade ECPAT Sverige underlag till fyra motioner, vilka
inlämnades inför riksdagens allmänna motionstid. Motionerna pekade på behovet av att få in surfande i läroplanen på grundskolan, specialutbildning för domare som
dömer i mål rörande sexualbrott mot barn, en lagstiftning
mot grooming samt tydligare krav på barnkompetens i
en rad yrkesutbildningar. Samtliga motionsunderlag gick
vidare i riksdagshanteringen.

REGER I NG O C H M YN D I GHETER
Den 11 januari var det dags för FN:s kommitté för barnets
rättigheter att hålla sin hearing med svenska regeringen.
Regeringen har skyldighet att vart femte år redogöra för
hur Barnkonventionen efterlevs i Sverige. Eftersom regeringens rapport innehöll felaktiga påståenden, förskönande omskrivningar och uteblivna fakta på vissa områden,
hade ECPAT Sverige lämnat in en alternativ rapport till
kommittén. ECPAT:s rapport fokuserade bl a på ensamkommande flyktingbarns risk att hamna i sexhandel,
säkert chattande, luckorna i barnpornografilagen, bristen på tillämpning av den extraterritoriella lagstiftningen
m.m. Kommittén framförde kritik mot regeringen, vilket
dokumenterades i den slutliga rapporten ”Concluding
Observations” i slutet av januari. En tredjedel av de
anmärkningar som framfördes i slutrapporten kan direkt
hänföras till ECPAT:s alternativa rapport.
Under årets första månader medverkade ECPAT
Sverige vid utbildningstillfällen för den interdepartementala arbetsgrupp, som fått i uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan mot människohandel i sexuella syften.
Organisationens medverkan bestod av en föreläsning
med efterföljande diskussion, inlämning av skriftliga förslag om konkreta åtgärder till handlingsplanen samt deltagande i en bandad utfrågning. Arbetet koordinerades
av näringsdepartementet. Regeringens handlingsplan
kom att innehålla alla åtgärdspunkter som ECPAT föreslagit. En av dessa punkter var att samtliga transportföretag på/över Östersjön, dvs rederier, flygbolag, speditörer
m fl, borde uppmanas att samarbeta aktivt mot trafficking.
Detta anammades av utrikesdepartementet, som föreslog
att en nordisk/baltisk konferens arrangeras under hösten
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2006, till vilken nyckelpersoner för transportföretagen
inbjuds. ECPAT Sverige inbjöds som samarbetspartner till
utrikesdepartementet i konferensprojektet.
I november genomfördes World Summit on Information Society, WSIS, i Tunis. Regeringstoppmötet hade
föregåtts av långa och omfattande förberedelser, även av
ECPAT International och ECPAT Sverige. Genom omfattande arbetsinsatser riktade mot den svenska och andra
regeringar kring att få med frågor om barns säkerhet på
Internet, vilka initialt överhud taget inte fanns på dagordningen, kunde detta säkerställas. Att temat slutligen kom
att uppmärksammas i slutdokumenten har stor betydelse
för framtida möjligheter för frivilligsektorn att sätta tryck
på att det också tillämpas i praktiken.
Barns säkerhet på Internet var även temat för diskussioner under hösten vid möten med utbildningsdepartementet och Myndigheten för Skolutveckling samt med
EU-kommissionären för IT-frågor och media, Viviane

höstens nationella konferens för kommunernas IT-ansvariga, under namnet KommITS. Efter diverse påtryckningar hade ECPAT Sverige givits möjlighet att delta som
utställare. Denna medverkan kom även att ge tillfälle till
en föreläsning för ca 150 deltagare. Fokus låg bl a på
ECPAT:s arbetsplatspolicy, vilket väckte intresse från flera
kommuner. Läs mer under kapitlet Uppförandekoder och
policies.
Under senhösten gjordes ett separat utskick till
utbildningsansvariga vid samtliga landets kommuner.
Utskicket bestod av ett brev med ett erbjudande till kommunens högstadie- och gymnasieskolor om att i undervisningen kostnadsfritt kunna använda ECPAT Sveriges
digitala spel om trafficking www.findingsasja.se med tillhörande lärarhandledning.

Reding. Genom att bl a ge exempel på att många barn
och ungdomar kontaktas i sexuella syften via Internet
och råkar illa ut, yrkade ECPAT Sverige på att frågan tas
på ökat allvar från myndigheterna.
Ytterligare en påverkansinsats ägde rum under
socialdemokraternas kongress i Malmö i november, då
ECPAT Sveriges generalsekreterare var inbjuden att
debattera med justitieminister Thomas Bodström och
EU-parlamentarikern Inger Segelström under rubriken
”Gränsöverskridande brottslighet”. Mot bakgrund av att
inga statliga åtgärder vidtagits mot barnsexturism sedan
Världskongressen 1996, var detta tema debattfokus för
ECPAT i syfte att tvinga fram handling. Ministern lovade
inför åhörarna att ta upp frågan med näringsminister
Ulrica Messing. Detta följdes upp i brev från ECPAT till
näringsministern och genom kontakt med ytterligare ett
par tjänstemän i näringsdepartementet. Frågan kommer
att ges fortsatt kraftfullt fokus från ECPAT Sverige under
2006.

kontakt med Passagerarrederiernas Förening (PRF) i
syfte att få en dialog om hur och när PRF:s fjorton medlemsrederier skulle kunna börja samarbeta mot människohandel. Enligt Rikskriminalpolisens årsrapporter
bedöms flertalet traffickingoffer föras till Sverige via färjor.
Trots otaliga kontaktförsök per e-post, telefon och brev
från kansliet samt flera kontakter från ECPAT:s ordförande, uteblev responsen. Genom gränspolisens i Frihamnen försorg lyckades organisationen under hösten 2004
få ett möte med ett av de berörda rederiföretagen och i
början av 2005 hölls en diskussion med ledningen för
ytterligare ett passagerarrederi som trafikerar Östersjön.
Båda mötena förblev resultatslösa. En förfrågan till utrikesdepartementet om draghjälp ledde till en kallelse från
departementet till alla fjorton företag om ett diskussionsmöte den 9 mars i UD:s lokaler och där ECPAT skulle ges
möjlighet att göra en presentation. Till mötet inbjöds även
en representant från researrangörerna i syfte att avdramatisera arbete mot barnsexhandel genom att, från ett
företagsperspektiv, beskriva det arbete dessa företag
bedriver mot barnsexturism. Endast ett passagerarrederi
infann sig. Flertalet besvarade inte ens inbjudan.
Den 7 oktober publicerade ECPAT Sverige en debattartikel i Svenska Dagbladet om passagerarrederiernas
ovilja att motverka trafficking. Artikeln resulterade i flera
mediaintervjuer samt medverkan i TV4:s nyhetsmorgon,
där ordförande i PRF och ECPAT Sveriges generalsekreterare möttes i en engagerad debatt.
En dryg månad senare slöts samarbetsavtal mellan
Stena Line och ECPAT angående utbildning av Stenas
personal på företagets Polenlinje samt produktion av
informationsmaterial att distribueras ombord och vid
biljettförsäljningen. Utbildningsinsatserna genomfördes
i Karlskrona den 17 november. Kring årsskiftet kontaktades ECPAT av Tallink, som sade sig vara redo för mot
svarande åtagande.

K O M M U NERNA
Kommunstyrelsen i Östergötland tog i början av året initiativ till en heldagsutbildning om barnsexhandel. Evenemanget ägde rum i Linköping den 16 mars och samlade
drygt 350 representanter från tio kommuner i Östergötland. ECPAT Sverige hade inbjudits som medarrangör
och föreläsare. Vid det diskussionspass som följde ställde
ECPAT:s representant frågan om kommunernas policies
kring etiska frågor även innehöll förhållningsregler vad
gäller barnpornografi på tjänstedatorer och liknande. Då
ingen kommun hade några sådana skrivningar gjordes
en presentation och distribution av ECPAT:s arbetsplatspolicy med uppmaning om att anta och tillämpa denna.
ECPAT:s insats gav genomslag på första sidan i Östgöta
Correspondenten.
I mitten av november genomfördes under två dagar
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PASSAGERARRE D ER I ERNA
Sedan augusti 2003 har ECPAT Sverige upprepat sökt

Uppförandekoder och policies
En stor del av ECPAT Sveriges arbete består av att
förmedla fakta till företag, privatpersoner och myndigheter om barnsexhandel och hur den angår dem.
Målet är att på detta sätt inspirera dessa personer
eller grupper att reflektera över vad de kan göra för
att motverka handeln. Mycket av det förebyggande
arbetet utgår ifrån Uppförandekoden för researrangörer mot barnsexturism och ECPAT:s arbetsplatspolicy.
Uppförandekoden togs fram av ECPAT Sverige 1997/98
och har under året fått fortsatt spridning. I Sverige skrev
ytterligare ett reseföretag, Gibe Travel Agency, under
Uppförandekoden i februari. Internationellt lanserades
Uppförandekoden på den japanska marknaden i mars
månad. Vid det tillfället skrev 61 reseföretag under koden
och vid årets slut hade antalet ökat till totalt 241 undertecknare från 21 länder i Europa, Asien, Nord- och Latinamerika.
De svenska undertecknarna av Uppförandekoden är:

Gibe Travel Agency

U T V ÄR D ER I NG AV U PP F Ö RAN D E K O D EN
Turismansvarig på kansliet genomförde en resa till Egypten i slutet av året för att utvärdera det arbete de svenska
researrangörerna, som undertecknat Uppförandekoden
mot barnsexturism, utför på plats. Koden används på
resmål utanför Europa och även på vissa destinationer
inom Europa. Utvärderingsresor görs när möjlighet ges
till destinationer där koden används, detta år till Egypten.
Resultatet, som framförts till researrangörerna i Sverige,
visade att det finns ett starkt stöd bland researrangörerna
på plats för arbetet men att samtliga av kodens kriterier
tyvärr inte helt efterlevs.

U PP F Ö RAN D E K O D F Ö R F ÄR J ERE D ER I ER
Sedan flera år har ECPAT Sverige försökt få med de färje
rederier som trafikerar Östersjön i ett samarbete mot
trafficking. Arbetet har fortsatt under året och även givit
resultat. Läs mer under kapitlet Påverkansarbete.

F Ö RELÄSN I NGAR
Ett flertal föreläsningar för turismstudenter har genomförts under året, bl a på TRAC (Travel Academy) -certifierade turismutbildningar i Uppsala, Stockholm och Eksjö.
Påtryckningar att få barnsexturism och etiskt resande att
bli ett obligatoriskt moment i utbildningen har genomförts
men hittills inte nått resultat eftersom varje utbildning har
en hög grad av självbestämmande över sina läroplaner.
En styrelseledamot i TRAC har dock uppmanat kollegor
på andra TRAC-utbildningar att ta upp ämnena, vilket
ledde till en ökning av förfrågningar om föreläsningar från
ECPAT.
Den svenska grenen av PATA (Pacific Asia Travel
Association), den världsomspännande organisationen för
främjande av turism till och inom Asien/Pacific-området,
bjöd i februari in ECPAT att föreläsa på sitt årsmöte. PATA
samlar flygbolag, hotell, resebyråer med flera aktörer
inom resebranchen. Samtliga tog del av ECPAT:s föreläsning om resebranschens möjligheter och ansvar att aktivt
ta avstånd från barnsexturism. ECPAT hade under kvällen även glädjen att motta en check på 40 000 kronor
från PATA som stöd till organisationen.
Föreningen för rese- och turismutbildare (FRT)
arrangerade i april sin årliga konferens i Stockholm på
temat turismutbildningar. FRT:s medlemmar arbetar som
rese- och turismlärare och utbildningsanordnare inom
turism. ECPAT var inbjuden att föreläsa om sitt arbete
med Uppförandekoden mot barnsexturism.
I november deltog ECPAT på en stor internationell
turismkonferens i Berlin vid vilken bl a Drottning Silvia
talade på temat barnsexturism. Läs mer under kapitlet
Regionalt och internationellt samarbete.

15

I SO 2 6 0 0 0
ECPAT Sverige deltar sedan 2004 i framtagandet av
en internationell standard om socialt ansvarstagande,
ISO26000. Arbetet är unikt på så sätt att experter från
löntagarorganisationer, konsumentorganisationer, närings
liv, regering, offentlig sektor m fl deltar. Som en av få frivilligorganisationer, och som enda barnrättsorganisation,
finns ECPAT Sverige representerad. Det svenska arbetet
leds av SIS, Swedish Standards Institute, i Stockholm.
Tanken är att standarden ska kunna användas av
allt från multinationella aktörer till lokala organisationer.
Standarden ska hjälpa organisationer att utveckla konkreta former för socialt ansvarstagande. Under året intensifierade ECPAT Sverige sin satsning på standardiseringsarbetet och representerade svenska frivilligorganisationer
vid det andra internationella mötet som hölls i Bangkok
under september 2005. ECPAT:s syfte med deltagandet
är att lyfta mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor.
ECPAT Sverige har också tillsammans med FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) etablerat en referensgrupp inom FRII:s verksamhet som ska följa utvecklingen av standarden och diskutera innehållet. Gruppen
träffas en gång i halvåret.

E C PAT: s ARBETSPLATSPOL I C Y
Vid ett stort antal möten, mässor och andra sammanhang
har ECPAT under året informerat privata och offentliga
arbetsplatser om den etiska arbetsplatspolicy ECPAT har

Läs om vårt och
resebranschens
internationella
samarbete på
www.thecode.org.
Här finns även listan
på de företag som
skrivit under
Uppförandekoden.
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tagit fram på områdena Internetanvändande, resande
och marknadsföring.
Exempel på sammanhang då spridning av arbetsplatspolicyn varit huvudfokus är i november på KommITS.
KommITS är ett forum för utbyte av erfarenheter för ITansvariga inom små och medelstora kommuner. ECPAT
Sverige deltog i syfte att sprida information om arbetsplatspolicyn med fokus på den del som handlar om tjänstedatorer. Fjorton kommuner uttryckte stort intresse för
policyn och av dem planerar flera att diskutera ECPAT:s
förslag inför kommande revideringar av befintliga policies.
Ytterligare 16 kommuner diskuterade policyn men lämnade inte kontaktuppgifter för uppföljning. En kommun
hade vid årets slut antagit policyn och kontakterna fortsätter med resterande.
Vid en heldagsutbildning om barnsexhandel i Linköping i början av året samlades drygt 350 representanter
från tio kommuner i Östergötland. Vid utbildningstillfället
presenterade ECPAT ett förslag till arbetsplatspolicy. Policyn reglerar bl a användande av tjänstedatorer, tjänsteresor och marknadsföring. Läs mer under kapitlet Påver
kansarbete.
Genom en styrelserepresentant har diskussioner
även förts med Svenska Kyrkans personalchef på kyrko
kansliet för att använda arbetsplatspolicyn för hela
Svenska Kyrkan. Redan idag används policyn av bl a
datasäkerhetsföretaget NetClean Technologies AB och
dataföretaget Take Care Marketing AB.

Lagstiftning och rättstillämpning
ECPAT Sverige har under flera år bl a genom utbildningsinsatser bidragit till ökad kunskap om kommersiell sexuell exploatering inom rättsväsendet. Mer
kunskap behövs, detta påtalades inte minst av FN:s
barnrättskommitté i sin senaste rapport till regeringen. För att nå målgruppen så tidigt som möjligt har
ECPAT under året fokuserat på att utbilda juridikstudenter runt om i Sverige. Målet är att insatserna på
sikt ska leda till ökad kunskap inom rättsväsendet
och därmed också bidra till att barns rättigheter prioriteras högre.
För att bidra till ökad barnrättskompetens anordnade
ECPAT Sverige tillsammans med ELSA, European Law
Students Association, för andra året i rad en utbildning för blivande jurister den 11-12 mars om kommersiell sexuell exploatering av barn. Utbildningen hölls på
Stockholms universitet där ett 90-tal studenter från hela
Sverige deltog. Bland talarna kan nämnas justitieminister
Thomas Bodström, åklagare Hans Ihrman, justitierådet
Inger Nyström m fl.
Efter kursen fick varje deltagare i uppgift att sprida
kunskapen till minst femtio personer, vilket resulterat i
vidare föreläsningar för ytterligare ca 1000 personer. Utöver det har artiklar om utbildningen och temat barnsexhandel publicerats i flera tidskrifter, däribland tidningen
Dissidenten, juridiska föreningens tidning i Lund med
2200 läsare.
ECPAT har även under året haft möjlighet att föreläsa för juridikstudenter i Örebro och Uppsala. I Uppsala
föreläste ECPAT Sveriges jurist dels på specialkursen
Children’s Rights men även för Adastra, ett kvinnligt nätverk för juridikstudenter. I Örebro deltog ECPAT på juristmässan som besöktes av ett hundratal studenter och
som bl a resulterade i flera nya uppsatser kring ämnet
barnsexhandel.

M Ö TEN O C H U PP VA K TN I NGAR
Den 1 januari bildades fyra utvecklingscentra som resultatet av en omorganisation av Åklagarmyndigheten. Varje
utvecklingscentrum har ett särskilt verksamhetsområde
som de ska utöva rättslig tillsyn och kontroll över samt
skaffa specialkunskap om. I Göteborg är verksamheten inriktad på sexualbrott och köp av sexuella tjänster. ECPAT Sverige har besökt verksamheten och även
hållit föreläsning om organisationens verksamhet samt
barnsexhandel i Sverige. Under besöket diskuterades
även förslag till förbättringar inom rättsväsendet, såsom
specialutbildade domare för sexualbrottmål där barn är
målsägande.
ECPAT Sverige hade även ett möte med Domstolsverket under våren för att diskutera grund- och fortutbildning för domare, inte minst utifrån den kritik som kommit från FN:s barnrättskommitté, om behovet av ökad

kunskap om barns rättigheter inom domarkåren. Mötet
resulterade bl a i ett beslut om en gemensam utbildnings
insats under 2006.
Riksåklagarens besök på ECPAT:s kansli i december
2004, då den bristande tillämpningen av den extraterritoriella lagstiftningen för sexualbrottsmål diskuterades,
följdes upp under våren med ett nytt möte. Riksåklagaren redogjorde bl a för de kontakter som etablerats med
utländska kollegor i detta syfte. I övrigt diskuterades förslag till förbättringar och vikten av att denna typ av ärenden prioriteras.
ECPAT har även träffat ansvariga personer på justitiedepartementet inför framtagandet av direktiven som ligger
till grund för översynen av barnpornografilagstiftningen.
Syftet var att lyfta fram de punkter som organisationen
anser särskilt angelägna. Utöver definitionen av barn,
innehavsrekvisitet, skadestånd och preskriptionstiderna
underströks också vikten av att införa en lagstiftning mot
grooming, dvs ett förbud mot att vuxna tar kontakt med
barn i sexuella syften på Internet. ECPAT träffade senare
även barnpornografiutredningens ordförande och sekreterare i början av december för att återigen ge organisationens syn på de förändringar som behövs.
Under året har ECPAT Sverige bistått riksdagsledamöter från flera partier med underlag till motioner som
samtliga gick vidare i riksdagshanteringen. Läs mer
under kapitlet Påverkansarbete.
Sedan hösten 2004 och under hela 2005 har kansliet
varit kontaktpart i två misstänkta fall av sexualbrott mot
barn utomlands med svenska förövare. ECPAT:s insatser
har inbegripit omfattande skriftväxling och andra kontakter med uppgiftslämnare, svensk polis och åklagare samt
målsägande.

RE M I SS VAR
Genom att fungera som remissinstans får ECPAT Sverige
möjlighet att yttra sig om bl a regeringens betänkanden,
dvs utskottens alternativt utredningars eller kommittéers betänkande. ECPAT får därmed möjlighet att ta del
av olika förslag till förändringar och kommentera dessa
utifrån ECPAT Sveriges perspektiv innan beslut fattas. Att
arbeta fram remissvar är därför något som ECPAT Sverige
prioriterar. Organisationen har under året skrivit följande
remissvar:
Mottagandet av barn från annat land som kommer
till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare
(s k ensamkommande barn), utrikesdepartementet.
Varje år anländer ensamkommande flyktingbarn till
Sverige. Ett stort antal av dessa försvinner kort efter att de
har anlänt, varav en del in i sexhandel, något som ECPAT
Sverige uppmärksammat under flera år. Kopplingen till
barnsexhandel utreddes till slut av Migrationsverket i en
rapport från 2003.
Under året uppmärksammades kinesiska ensam-
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kommande flyktingbarn som i de flesta fall har försvunnit. ECPAT Sverige välkomnade därför förslaget om ett
tydligt ansvarsförhållande mellan Migrationsverket och
Socialstyrelsen vad beträffar mottagningsprocessen för
ensamkommande flyktingbarn. ECPAT underströk vikten
av att de kommuner som utses till s k avtalskommuner,
för mottagande av ensamkommande flyktingbarn, måste
ha kompetent personal som är väl förtrogna med de faror
som denna grupp barn kan utsättas för. Vidare måste det
också i dessa kommuner finnas utarbetade handlings
planer för att snabbt kunna agera vid misstanke om handel med barn i sexuella syften.
ECPAT påpekade vidare att en förutsättning för att
den nya ansvarsfördelningen ska kunna fungera i praktiken är att rutinerna förbättras, inte bara mellan Migrationsverket och socialtjänsten, utan också mellan andra
myndigheter. Ensamkommande barn måste behandlas

Vi har ökat kunskapen
inom rättsväsendet bl a
genom att utbilda
juridikstudenter runt
om i landet.

Vi har bistått riksdagsledamöter, från alla
partier, med underlag
till motioner om ämnet
barnsexhandel.
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precis på samma sätt som svenska barn.
Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för
människohandel m fl, utrikesdepartementet.
Offer för trafficking som vill medverka i rättegång mot
människohandlare och sexköpare har hittills kunnat få
tillfälligt uppehållstillstånd. För det krävs dock ett snabbt
besked om medverkan i rättsprocessen. ECPAT Sverige är
därför positiv till förslaget om införande av en betänketid
på trettio dagar för att offer ska kunna fatta välgrundade
beslut.
Betänketid behövs även för att offren, särskilt traumatiserade barn och ungdomar, ska kunna lita på polisen och andra myndighetspersoner. ECPAT underströk
bl a vikten av särskild behandling av minderåriga och att
det måste ställas extra höga krav på barnkompetens hos
vårdande personal. Det är även viktigt att det anordnas
specifika boenden för minderåriga under betänketiden.

Internet

Keep my net clean.org
Organisationen har gjort stora framsteg för att motverka
barnpornografi på Internet. En boll har satts i rullning
där flera länder likt Sverige kommer att börja blockera
kommersiella barnpornografiska Internetsidor. Det är
resultatet av etableringen av ECPAT Hotline.
Dagligen hindras 20 000-30 000 försök av svenska Internetanvändare att surfa in på barnpornografiska Internetsidor. Sedan sommaren 2005 har ett tusental barnpornografiska Internetsidor blockerats vilket är följden av ett
samarbete mellan ECPAT Sverige, polisens barnpornografigrupp, de största Internetleverantörerna, Post & Tele
styrelsen m fl.
Blockeringen av sidorna har som syfte att i första hand
minska inkomsterna för kommersiella barnpornografiska
Internetsidor där personer betalar för tillgång till bilder och
filmer genom bl a kontokort. Verksamheten är extremt lönsam och vid enbart ett tillslag 2004 fann polisen 270 000
kontokortsköp från fyra olika länder. Minskar inkomsterna
genom att kunder blockeras från åtkomst till Internetsidorna
så minskar även intresset att bedriva sådan kriminell verksamhet.
Så kallade hotlines finns i flera länder och tar vanligtvis
emot rapporter om barnpornografi via ett formulär på nätet.
ECPAT Sverige har dock valt att bredda verksamheten och tar
även emot tips om misstänkt trafficking och barnsexturism.
Under året tog ECPAT Hotline emot ca 1 100 tips i månaden om barnpornografi på nätet. Efter en första grovsortering
skickas informationen vidare till polisen. De bedömer vilka
sidor som i lagens mening kan klassas som barnpornografiska och som rent praktiskt går att blockera. Nya sådana
Internetsidor skickas vidare till Internetleverantörerna som
uppdaterar sina spärrlistor.
Förberedelserna påbörjades redan i slutet av 2004
genom uppvaktningar hos justitiedepartementet, BitoS
(Branschorganisationen för innehålls- och tjänsteleverantörer på Internet) och Rikskriminalpolisen. Läs mer under
under kapitlet Påverkansarbete. Ytterligare en tidig kontakt
var NetClean Technologies AB som sedan dess varit en viktig samarbetspartner. Företaget står bakom den särskilda
hotline-mjukvaran NetClean Analyze som används för att
underlätta arbetet med rapporterad barnpornografi på nätet.
Programmet känner av om Internetadressen redan är känd

och minskar på så sätt mängden barnpornografi som den
hotline-ansvarige exponeras för. Dessutom skapar mjukvaran förutsättningar för att koordinera rapporter hos hotlines
världen över och på så sätt förhindra dubbelarbete.
Flera tekniskt kunniga personer har bidragit med värdefull kunskap, bl a personer från Kungliga Tekniska Högskolan och ECPAT Sveriges IT-konsult, som lagt ner mycket tid
på volontär basis.

PRESS K ON F ERENS
Den 14 mars 2005, ungefär ett halvår efter de initiala kontakterna, genomförde organisationen en presskonferens
som markerade startskottet för ECPAT Hotline. På presskonferensen förevisades bl a mjukvaran från NetClean
Technologies. Vidare presenterades en ny Temoundersökning som ECPAT Sverige låtit göra som visar att en av tio
Internetanvändare har stött på barnpornografi de senaste
fem åren. Av dessa anmälde nästan ingen till polisen
medan fler försökte anmäla till en frivilligorganisation. Läs
mer om presskonferensen under Opinionsbildning och
informationsarbete.
Nästa steg var att få med Internetleverantörerna på att
blockera kommersiella barnpornografiska sidor. Kontakter togs med regleringsorganet för telecomindustrin Post &
Telestyrelsen för att diskutera frågan. Senare deltog även
Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp och Medierådet i
diskussionerna. Dessa tre ställde sig bakom en inbjudan till
diskussion den 27 april riktad till samtliga stora Internetleverantörer på initiativ av ECPAT Sverige.
Mötet samlade tolv olika aktörer på Internetmarknaden, norsk polis med erfarenhet av blockering i Norge och
andra experter på området. Under mötet presenterades det
pågående arbetet med ECPAT Hotline och förslag att via
Rikskriminalpolisen upprätthålla listor över Internetadresser.
Exempel gavs även på hur blockering kan gå till i praktiken.
Diskussionerna resulterade i en gemensam överrenskommelse att verkställa förslaget.
Avtal om blockering skrivs med polisens barnpornografigrupp och idag blockerar samtliga stora Internetleverantörer
kommersiella barnpornografiska sidor. Mellan 80-90 procent
av Internetanvändarna omfattas därmed av blockeringen.
Ännu en effekt av ECPAT Hotline är att antalet rapporter om barnpornografi har ökat jämfört med tidigare då en
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annan organisation bedrev verksamheten. Ca 1 100 anmälningar i månaden har kommit in under året varav en del
sållats bort eftersom det uppenbart varit annat material. En
orsak till ökningen är den särskilda hotline-knappen Keep
My Net Clean som NetClean Technologies AB tillverkat och
som ECPAT Sverige verkar för att sprida bl a via Internet
sidan och uppmaningar via e-post. Den placerar sig i menyraden i webbläsaren och fungerar som en direktlänk till
anmälningssidan.
I samband med ECPAT Internationals tredje generalförsamling i Rio de Janeiro den 8-10 september presenterades ECPAT Hotline och blockeringen. Seminariet rönte
stort intresse och i november månad samlades representanter från flera länder på kansliet i Stockholm för vidareutbildning. Syftet var att visa hur en hotline bedrivs och
hur blockering kan gå till. Utbildningen har sedan dess
fått reella effekter. Läs mer under kapitlet Regionalt och
internationellt samarbete.

PR I S T I LL E C PAT HOTL I NE
Ett annat arrangemang där ECPAT Hotline medverkat är
som utställare på Internetdagarna i Stockholm den 24-25
oktober. Internetdagarna anordnas i II-stiftelsens regi och
är ett branschforum för alla som arbetar professionellt
med Internet. ECPAT Sverige hade glädjen att ta emot pris
för Hotline-arbetet, delta på presskonferens samt hålla
tal inför branschen om hotline- och blockeringsprojektet.
Dagarna lockade sammanlagt ett hundratal besökare.
Möte har även hållits med svenska Microsoft där ECPAT
Hotline och blockeringsprojektet presenterats. Företrädare
för ECPAT Hotline har dessutom deltagit i ett seminarium
med Frälsningsarmén för att ge råd vad man bör tänka på
när man startar en så kallad community på Internet.

materialet har laddats ner 2363 gånger under 2005.
Innan hemsidesbesökarna kan ladda ner materialet
måste de besvara korta frågor. Av dessa visar sig majoriteten
av 464 svaranden vara föräldrar. I sin helhet ser statistiken
ut på följande sätt:
67 procent föräldrar (311 svar)
14 procent grundskolelärare (67 svar)
8 procent gymnasieelever (36 svar)
6 procent grundskoleelever (26 svar)
5 procent gymnasielärare (24 svar)
Andra som laddat filer om säkert surfande anger t ex att
de är bibliotekspersonal, skolsköterska, bekymrad moster
m fl.
Bland materialet finns en filmspot för barn och ungdomar som visar farorna på nätet. Under året har filmspoten rönt stor uppmärksamhet inom det internationella
ECPAT-nätverket. ECPAT Sverige har därför översatt den
till engelska, franska, spanska, portugisiska och italienska, och filmspoten används även i flera andra europeiska länder. Därutöver har filmspoten, genom ECPAT Rysslands försorg, översatts till ryska. Grekisk polis har även
visat intresse för att översätta filmspoten och använda i
samband med information till skolor.
I oktober visades filmspoten i Östnytt i samband med ett
inslag som säkert surfande. I samband med inslaget intervjuades ECPAT Sveriges vice ordförande Monica DahlströmLannes. Inslaget visades även i SVT 24.
Föreläsningar och seminarier på temat har hållits under
året. Läs mer under Föreläsningar och utbildningar.

BES Ö K AV L U NARSTOR M

ECPAT Sveriges material om säkert surfande syftar till att
skydda barn och ungdomar mot vuxna som söker kontakt i
sexuella syften via nätet. Materialet riktar sig även till lärare
och föräldrar med instruktioner hur de kan samtala med

Den 3 maj var ungdoms-communityn Lunarstorms säkerhetsavdelning på besök hos ECPAT Sverige. De informerade om sitt säkerhetsarbete för att skydda barn och ungdomar mot bl a pedofiler. ECPAT berättade i sin tur om
arbetet mot barnsexhandel och kopplingen till problematiken på nätet. Vidare diskuterades hotline-verksamheten

sina elever respektive barn om farorna. Det sammanlagda

och utbyten av kunskap.

ARBETE F Ö R SÄ K ERT S U R FAN D E

Varje dag blockeras
20 000 - 30 000 försök av
svenska webbsurfare
att nå sidor med barnpornografi.
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Ungdom
Unga människor är en prioriterad målgrupp för ECPAT
Sverige. Målet är att unga aktivt ska ta ställning i
frågor som rör barnsexhandel och diskutera orsakerna till handeln. Ungdomsarbetet utgår utifrån s k
peer-to-peer education: ”unga utbildar unga”, för att
påverka ungdomars attityder i bl a skolor. Det största
temat för året på ungdomssidan har varit säkerhet på
Internet. Organisationen har under året även tagit
fram en ny ungdomsstrategi.

Utbildningshelger
Under maj och november hölls två utbildningshelger i
Stockholm på temat ”Barnsexhandel – Inspiration och
Insikt” för intresserade ungdomar, volontärer och medlemsorganisationer. Mellan 12 och 15 deltagare deltog
vid varje helgtillfälle. Utbildningshelgerna fokuserade på
ECPAT:s verksamhet lokalt och globalt och behandlade
olika frågeställningar och problem kring barnsexhandeln.
Målet var att öka kunskapen, engagera och inspirera till
egna idéer och handlingar samt förbereda deltagarna på
att själva sprida kunskap genom att t ex hålla föreläsningar eller skriva insändare.
Aktuella frågor kring lagstiftning, förövare samt barn
som offer togs upp och varvades med diskussions- och
värderingsövningar. Deltagarna utarbetade handlingsplaner som kommer att följas upp under 2006. En del av
uppföljningsarbetet har redan gjorts, bl a har insändare
publicerats i flera tidningar.

F Ö RELÄSN I NGAR , SE M I NAR I ER O C H
ST U D I EBES Ö K
Under 2005 har ECPAT föreläst på flera håll i landet för
ungdomar, studenter, föräldrar och personer som i sin
yrkesutövning kommer i kontakt med ungdomar. Sammanlagt har organisationen nått ut till minst 2 777 sådana
personer. Föreläsningar och seminarier har bl a genomförts för elever i Hudiksvall, föräldrar i Rinkeby, lärare i
Halmstad, representanter från Röda Korsets ungdomskrets i Stockholm, unga fackrepresentanter i Karlstad,
studenter på kursen Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, studenter på FN-dagen vid Linköpings universitet och på scouternas sommarläger. Föreläsningarna
har ibland kunnat kombineras med filmvisning av informationsfilmen ”Children are Not for Sale II” och visning
av ECPAT:s animerade spot om säkert surfande. ECPAT
Sverige har under året tagit emot cirka 10 studiebesök av
ungdomar och elever.
Under hösten genomförde ECPAT två föreläsningar
på Sidas ungdomsavdelning Zenit. Den ena handlade om
säkert surfande på nätet och riktade sig till ungdomar och
lärare. Den andra handlade om trafficking, med fokus på
köparnas roll. Den senare föreläsningen genomfördes som
en del av ECPAT:s höstkampanj om trafficking.
ECPAT Sverige har ett stort volontärnätverk. I decem-

ber hölls en volontärträff då volontärerna och kansli
personalen hade möjlighet att diskutera aktuella frågor
och planera det kommande årets volontärinsatser.

U NG D O M S K ON F ERENSER O C H M ÄSSOR
En av de mässor där ECPAT medverkat under hösten är
ID-mässan, Forum för eldsjälar, som arrangerades under
tre dagar på Fryshuset i Stockholm. Under mässan knöts
viktiga kontakter med andra organisationer vilket bl a
resulterat i samarbeten med Lugna Gatan och Friends.
ECPAT:s ungdomsrepresentant intervjuades också i en
studenttidning och höll två veckor senare ett föredrag på
Fryshuset om trafficking. ECPAT fick dessutom tillfälle att
nå ut med material och muntlig information till de många
ungdomar som deltog på mässan.
I april deltog ECPAT på den nationella ungdomsmottagningskonferensen i Norrköping. Socionomer, barnmorskor, kuratorer och psykologer deltog och ECPAT
hade möjlighet att nå ut med både skriftlig och muntlig
information.

U NG D O M SGR U PPEN
ECPAT Sveriges ungdomsgrupp finns huvudsakligen i
Stockholm och har, liksom tidigare år, träffats ca en gång
i månaden under 2005. Medlemmarna har varit delaktiga
i organisationens verksamhet på olika sätt. Ungdomsgruppen inledde i början av året en utbildningsperiod där
gruppen utbildades i säkerhet på nätet. Därefter skulle
gruppen sprida kunskapen till andra skolungdomar vilket några av deltagarna gjort. Dessa föreläsningar och
seminarier, baserade på att unga lär ut till unga, har
varit mycket uppskattade. Under början av 2005 var
ungdomsgruppen också med och samlade in pengar till
organisationens insamling till ECPAT Sri Lanka efter tsunamin. Läs mer om insamlingen under kapitlet Ekonomi.
Louise Frisk från ungdomsgruppen deltog i ett program producerat av Utbildningsradion som sändes på
Kunskapskanalen vid två tillfällen i november. Louise var
inbjuden att diskutera trafficking och framhöll bl a offrens
utsatta situation. Produktionen av programmet föregicks
av ett studiebesök från Utbildningsradion hos ECPAT
Sverige.

I NTERNAT I ONELLT U NG D O M SARBETE
Ett europeiskt möte som uppföljning av Världskongressen
mot barnsexhandel i Yokohama 2001, gick av stapeln
under namnet The Yokohama Mid Term Review i juli.
Mötet som arrangerades av Europarådet ägde rum i Sloveniens huvudstad Ljubljana. Några månader före mötet
hade ECPAT Europas två ungdomsrepresentanter hållit i
en förberedande kurs på Internet för de elva ungdomar
från elva länder som deltog i Ljubljana-mötet.
Som ett resultat av ECPAT Sveriges satsning på det
internationella ungdomsarbetet, vilket inkluderade
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Ungdomsrepresentanter från mötet i Ljubljana. Från vänster: Italien, Norge, Ukraina, Sverige,
Slovenien (inrikesministern), Nederländerna och Sverige igen.

finansiellt stöd, kunde två förberedande dagar hållas för
sammanlagt tretton ungdomar från elva olika länder från
Väst-, Central- och Östeuropa. Under dessa dagar fick
ungdomarna utbildning i ECPAT-nätverkets historia och
ungdomsverksamhet samt dela sina erfarenheter och
visioner med varandra.
Tack vare dessa två förberedande dagar kunde ungdomarna presentera en ungdomsdeklaration med fyra
konkreta rekommendationer. Denna ”youth appeal”
inkluderades i de officiella rekommendationerna från
mötet. Ungdomarna skrev också en pressrelease och
Lotta Segerström, ungdomsrepresentant i ECPAT Sveriges
styrelse, blev intervjuad av slovensk TV. Enligt uppgift har
detta inslag senare sänts även i Serbien och Montenegro.
Som ytterligare ett resultat av de två förberedande
dagarna har de tretton ungdomarna nu sex handlingsplaner som man enats om och som ska följas upp under
2006. Handlingsplanerna fokuserar t ex på att arrangera
europeiska ungdomsutbyten eller konferenser, en verktygslåda för ungdomsdeltagande, regionala samarbeten
och en databas med information om ungdomsdeltagande
och idéer.
Vid ECPAT Internationals tredje generalförsamling i Rio de Janeiro i september fanns ungdomar från
hela världen representerade. Ungdomsdelegationen
deltog aktivt och deras medverkan var mycket uppskattad. Under en treårsperiod har en företrädare för ECPAT
Sverige representerat Västeuropa i ECPAT:s ungdomskommitté (EICYAC), och även varit kommitténs ordförande under perioden. Nya val till ungdomskommittén
genomfördes tidigare under 2005 och Lotta Segerström
nominerades för ECPAT Sverige. Vid generalförsamlingen
valdes Lotta Segerström också till ungdomsrepresentant
i ECPAT Internationals styrelse. Den inkommande ungdomskommittén, liksom den avgående, fanns på plats i
Rio de Janeiro och höll tillsammans en workshop om ungdomsdeltagande inom ECPAT:s nätverk.
Louise Frisk, också deltagare i ECPAT Sveriges ung-
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domsgrupp, har blivit invald som Västeuroparepresentant
i ECPAT Internationals rådgivande barn- och ungdomskommitté på en treårsperiod.

SA M ARBETE M E D AN D RA A K T Ö RER
Under året gjorde ECPAT ett utskick av skriften ”Upp till
ytan” till samtliga 262 ungdomsmottagningar i Sverige.
Ett antal av dessa hörde av sig och ville ha fler exemplar
av publikationen.
En värdegrundshandbok för skolan har sammanställts av samarbetspartnern Kunskapskraft och Media.
ECPAT har bidragit med uppslag till lektioner och information om barnsexhandel. Materialet har under året
nått ut till 450 skolor (grundskolor och gymnasier) i hela
Sverige. Under 2005 har ECPAT tagit fram lektionsförslag
för låg- och mellanstadiet både om säkerhet på nätet och
grundläggande fakta om Barnkonventionen. Dessa har
inkluderats i värdegrundshandboken.
ECPAT Sveriges satsning på att göra ungdomar uppmärksamma på säkerhet på nätet fick i april en global
dimension. ECPAT International lanserade den 18 april
den globala kampanjen ”Make IT Safe”. Målet är att få
Internetindustrin och regeringar att ta ansvar för att göra
Internet säkrare. 67 länder i hela världen deltog i kampanjen under 2005.
ECPAT Sverige skickade ut ett pressmeddelande och
två unga personer skrev tre artiklar på temat som skickades till de största ungdomssajterna i Sverige. Pressmeddelandet resulterade i en artikel i tidningen Ny Teknik.
Ungdomsgruppen uppmärksammade också i detta sammanhang Global Youth Service Day, ett globalt evenemang
som firar att unga människor kan åstadkomma förändring.
ECPAT har under året haft fortsatta kontakter med
ungdomssajten Lunarstorm angående faror på Internet
och även haft fortsatt dialog med Buffert. Buffert är en
avdelning inom webbplatsen Röda Sidorna och vänder
sig till vuxna som arbetar för bättre villkor för barn och
ungdomar i Sverige.

Föreläsningar och utbildningar
Ett av ECPAT Sveriges verksamhetsområden är utbildningar och föreläsningar för vitt skilda målgrupper,
t ex lärare, militärer, jurister, näringslivsrepresentanter m fl. Sammanlagt har organisationen under året
föreläst för över 5 000 personer under 83 föreläsningar och seminarier. Syftet är i första hand att nå
målgrupper som på ett eller annat sätt kan påverka
barnsexhandeln.
Under årets första kvartal har organisationen medverkat vid utbildningstillfällen för den interdepartementala
arbetsgrupp som fått i uppdrag att utarbeta en nationell
handlingsplan mot människohandel. Medverkan bestod i
en föreläsning, skriftliga förslag till handlingsplanen och
ett utfrågningstillfälle. Läs mer under kapitlet Påverkans
arbete.
I april medverkade organisationen vid ett seminarium på temat ”Barnpornografi på Internet” arrangerat
av Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Bland deltagarna
fanns även Rikskriminalpolisen och ett 60-tal riksdagsledamöter. ECPAT Sverige framhöll det internationella
perspektivet där en svensk pedofil relativt anonymt kan
använda Internet för att sprida barnpornografi på servrar
belägna utomlands. Mot den bakgrunden poängterades
vikten av att arbeta för en internationellt samstämmig
lagstiftning.

U TB I L D N I NG AV J U R I STER
För att bidra till ökad barnrättskompetens bland jurister
anordnade ECPAT Sverige tillsammans med ELSA, European Law Students Association, för andra året i rad en
utbildning för juridikstuderande om barnsexhandel. Ett
90-tal studenter från hela Sverige samlades på Stockholms universitet för att lyssna på justitieminister Thomas
Bodström, åklagare Hans Ihrman, justitierådet Inger
Nyström m fl.
Under året har organisationen även besökt åklagarmyndighetens nya utvecklingscentrum för sexualbrott
i Göteborg. I samband med besöket föreläste ECPAT för
myndighetens personal om organisationens verksamhet, barnsexhandel i Sverige samt diskuterade förslag till
förbättringar inom rättsväsendet. Läs mer under kapitlet
Lagstiftning och rättstillämpning.

F Ö RS VARS M A K TEN
Liksom tidigare år har ECPAT Sverige medverkat i utbildningar för fredsbevarande styrkor som ska stationeras utomlands. Utbildningen drivs tillsammans med
SWEDINT, Försvarsmaktens centrum för internationella
frågor. De frågor som diskuteras vid utbildningstillfällena
är vad svenska soldater har för ansvar på plats i konfliktområden för att motverka barnsexhandel. Även frågor om
kåranda och grupptryck diskuteras samt hur handeln ser
ut globalt och lokalt. Under året har fredsbevarande styr-

kor på väg till Bosnien, Kosovo, Liberia och Afghanistan
utbildats.
En kritisk diskussion har samtidigt förts mellan ECPAT
och de organisationer som deltagit i utbildningarna, däribland Kvinna till Kvinna och Rädda Barnen. Diskussionerna har gällt utbildningens allt lägre prioritet där kvalitén har sjunkit beroende på oklarheter kring vem som har
ansvar för utbildningen inom Försvarsmakten.
ECPAT har även föreläst vid Officersförbundets årskongress den 16 november på temat ”Respekt, människors lika värde” där ca 150 representanter från
Officersförbundet lyssnade. Officersförbundet är ett
SACO-förbund som organiserar officerare.

K O M M U N O C H S K OLA
ECPAT Sverige har under året föreläst 23 gånger vid
skolor och universitet från norr till söder. Det gäller t ex
kursen Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, där
ECPAT Sverige fört dialog med kursansvariga under ca ett
år. Syftet är att få in ämnet barnsexhandel i utbildningen.
I det syftet besökte ECPAT Sverige universitetet den 20
maj för att diskutera fördjupat samarbete. Vid samma
tillfälle genomfördes en föreläsning om barns rättigheter
utifrån Barnkonventionen. Föreläsningen var öppen för
studenter på alla nivåer och ca 40 personer deltog.
ECPAT har även föreläst på Göteborg, Linköping,
Uppsala och Örebro universitet samt Mittuniversitetet.
Föreläsningen på Linköpings universitet hölls 24 oktober
mot bakgrund av att FN funnits i 60 år och att universitetet fyllt 30. Förutom universitet har föreläsningar hållits
på flera gymnasie- och grundskolor. Dessutom har föreläsningar och seminarier hållits för lärare under ett seminarium arrangerat av Halmstads Lärarförbund, blivande
lärare på Malmö högskola och vid Skolforum på Älvsjömässan i Stockholm som är en årligen återkommande
mötesplats för skolpersonal. Vid samtliga tre tillfällen har
fokus varit på säkert surfande för barn och ungdomar,
samt hur vuxna kan samtala med minderåriga om faror
på nätet. På samma tema har organisationen genomfört
föreläsningar på flera bibliotek.
ECPAT Sverige föreläste vid två heldagsutbildningar
15-16 mars i Linköping på initiativ av Kommunstyrelsen.
Till det första utbildningstillfället var allmänheten inbjuden. Vid det andra samlades över 350 representanter
från tio kommuner i Östergötland. Seminariet gav bl a
tillfälle till god spridning av ECPAT Sveriges arbetsplatspolicy mot barnsexhandel. Läs mer under kapitlet Påver
kansarbete.

F LER U TB I L D N I NGAR
Organisationen deltar sedan drygt ett år i framtagandet
av en internationell standard om socialt ansvarstagande,
ISO26000. Den 24 maj hölls ett seminarium för allmänheten om standarden. ECPAT Sverige talade om sitt del-
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tagande i arbetet och de barnrättsfrågor som är viktiga för
organisationen. Vid tillfället presenterades även ECPAT
Hotline, Uppförandekoden och ECPAT Sveriges policy för
arbetsplatser. Ca 150 personer deltog i seminariet, däribland representanter från företag, organisationer, departement och andra myndigheter. Läs mer om standarden
under kapitlet Uppförandekoder och policies.
En årligen återkommande målgrupp är turismutbildningar och studenter som kommer att arbeta inom hotell
och restaurang. Målet är att öka medvetenheten om
barnsexturism på turistdestinationer och sexhandel med
barn som ofta sker på hotell, både i Sverige och utomlands. Parallellt arbetar ECPAT Sverige för att få in dessa
frågor på läroplanen för turismutbildningar. Det har dock
visat sig svårt eftersom utbildningarna är många och ofta
arbetar utifrån egna läroplaner.
Flera föreläsningar för turismstudenter har genomförts under året, bl a på TRAC (Travel Academy) -certifie-

att följas upp under 2006. Läs mer under kapitlet Ungdom.
I mitten av september föreläste ECPAT Sverige om
trafficking av minderåriga för Zonta-medlemmar i Stockholm. Även en grupp ryska representanter för polis och
socialt arbete i S:t Petersburg var närvarande. Ytterligare
ett 40-tal medlemmar från Zonta-föreningarna i Strängnäs, Södertälje och Flen fick i början av november lyssna
till ECPAT som föreläste på temat människohandel i sexuella syften.
I maj höll ECPAT en frukostföreläsning för Västerås
Rotaryklubb. Deltagarna arbetar inom IT-sektorn och
fokus var därför barnpornografi på Internet. En grundlig
genomgång gjordes hur ECPAT Hotline fungerar och hur
de själva kan förbättra säkerheten på sina arbetsplatser
och förhindra illegal verksamhet via tjänstedatorer.
I början av maj höll Gothia Cup en utbildningshelg
för ledande personer inom organisationen. ECPAT bidrog
under utbildningen med kunskap om barnsexhandel i

rade turismutbildningar i Uppsala, Stockholm och Eksjö.
Bl a besökte ECPAT Turismakademien i Eksjö i maj för
att delta i seminarium och föreläsningar kring socialt och
kulturellt hållbar turism. Syftet var att berätta om Uppförandekoden för researrangörer. Sammanlagt har fem
utbildningar för turismstudenter genomförts under året
motsvarande ca 105 elever. Läs mer under kapitlet Upp
förandekoder och policies.
Den 14 april hölls föreläsning på Stockholms hotell
och restaurangskola där ca 200 elever fick information
om barnsexturism och Uppförandekoden. I samband
med föredraget hölls kortare workshops som fokuserade
på vad de själva kan göra för att motverka problemet på
sina framtida arbetsplatser.
Under maj och november hölls två utbildningshelger
i Stockholm på temat ”Barnsexhandel – Inspiration och
Insikt”. Bred och djupgående information om barnsexhandel tillhandahölls, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Deltagarna utarbetade handlingsplaner som kommer

världen och framförallt hur internationella idrottstävlingar
kan utnyttjas av människohandlare. Syftet med utbildningen var att sätta in deltagarna i problematiken men
även ge handfasta råd inför sommarens turnering. ECPAT
träffade också representanter för Riksidrottsförbundet
för att diskutera ett samarbete och medvetandegöra hur
ECPAT:s frågor kan kopplas till idrottssammanhang, så
som Gothia Cup.
Flera av ECPAT Sveriges styrelseledamöter har bidragit med föreläsningar. Jennie Nordin har föreläst om
säkert surfande för bl a Luleå, Lund och Strängnäs stift
samt om övergrepp på barn vid en föreläsning i Gällivare. Monica Dahlström-Lannes har talat om ECPAT vid
en mängd tillfällen under året bl a vid Eskilstuna pensionärsuniversitet.
En mängd andra föreläsningar och utbildningar har
hållits, däribland för dataföretaget TCM som antagit ECPAT
Sveriges policy för arbetsplatser, LO-avdelningar, frivillig
organisationer, kyrkoförsamlingar, branschmässor m fl.

Vi har föreläst för över
5 000 personer,
fördelat på 83 föredrag
och seminarier.
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Regionalt och internationellt samarbete
ECPAT Sverige är del av det internationella ECPATnätverket med huvudkontor i Bangkok och med 74
medlemsorganisationer i 70 länder. Samtliga har
antagit ett gemensamt s k Mission Statement vad gäller arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av
barn. Varje medlemsorganisation agerar dock självständigt vad gäller att prioritera det arbete mot barnsexhandel som bedöms mest angeläget i respektive
land. ECPAT Sverige har under året haft omfattande
samverkan med stor del av nätverket, liksom med
flera andra internationella och regionala organ.

S a mv e r k a n m e d E C PAT- n ä t v e r k e t
Som representant för ECPAT i Västeuropa och vice ordförande i ECPAT International, deltog ECPAT Sveriges generalsekreterare i 2005 års bägge styrelsemöten i ECPAT
International, som ägde rum i februari i Bangkok respektive i september i Rio de Janeiro. Som del av februarimötet gavs Helena Karlén möjlighet att göra en presentation
för styrelsen av ECPAT Sveriges planerade hotline- och
blockeringsprojekt. Inte minst visade ECPAT Internationals chef Carmen Madriñan stort intresse för detta, bl a
med anledning av att en kampanj, Make IT Safe, planerades för hela nätverket. Vid styrelsemötet i Rio de Janeiro
gjordes de sista förberedelserna inför styrelsens redovisningar och andra uppgifter under den internationella
generalförsamlingen, som hade förlagts i direkt anslutning till styrelsemötet.
ECPAT Internationals tredje generalförsamling ägde
rum den 8-10 september i Rio de Janeiro, Brasilien, och
samlade ECPAT-representanter från det stora flertalet
medlemsländer. ECPAT Sverige var företrätt av Monica
Dahlström-Lannes och Jennie Nordin från styrelsen och
Helena Karlén, Joanna Lundquist, Mats Albinsson och
Sandra Atler från kansliet. Därutöver deltog Lotta Segerström från ungdomsgruppen. I egenskap av ordförande i
ECPAT Internationals kommitté för årsmötesresolution nr
17 angående ECPAT:s mandat (antagen under generalförsamlingen 2002), redovisade Helena Karlén det arbete
som gjorts av kommittén för generalförsamlingen. Hon
lämnade även sitt styrelseuppdrag efter tolv år. Sandra
Atler lämnade sitt uppdrag som ordförande i ECPAT Internationals barn- och ungdomskommitté. Lotta Segerström
valdes in som ungdomsrepresentant i ECPAT Internationals styrelse. Joanna Lundquist och Mats Albinsson höll
en välbesökt workshop om ECPAT Sveriges hotline- och
blockeringsprojekt och Helena Karlén intervjuades i brasiliansk TV om barnsexturism och Uppförandekoden för
reseindustrin.
Årets två europeiska ECPAT-sammankomster ägde
rum i Tirana i mars och Berlin i december, i vilka ECPAT
Sverige var representerat. Sedvanlig avstämning och
koordinering av verksamheten gjordes utifrån ett regionalt perspektiv.

Under den andra Världskongressen mot kommersiell
sexuell exploatering av barn, Yokohama, 2001, beslöts
om regionala uppföljningskonferenser på regeringsnivå.
För europeisk räkning hade Europarådet samordningsoch planeringsansvaret. Uppföljningskonferensen ägde
rum i Ljubljana, Slovenien, i juli med stor medverkan av
europeiska regeringsrepresentanter och ECPAT-organisationerna i Europa. Från ECPAT Sverige deltog styrelseledamoten Christian Diesen, generalsekreteraren samt
Sandra Atler och Lotta Segerström från ungdomsgruppen. Den senare intervjuades även i slovensk TV. Organisationens rådsledamot Anita Gradin agerade huvud
rapportör för konferensen.

ECPAT-representanter från Danmark, Japan,
Nya Zeeland och Schweiz på hotline-utbildning.

H otline- o ch blo cker ingspro j ektet
s p r id s i E C PAT- n ä t v e r k e t
Som ett resultat av ECPAT Sveriges presentation av hotline- och blockeringsprojektet på ECPAT Internationals
tredje generalförsamling, anordnade ECPAT Sverige en
utbildning i Stockholm i slutet av november för representanter från ECPAT Danmark, Japan, Schweiz och
Nya Zeeland samt ECPAT International i Bangkok. Syftet
med utbildningen var att sprida så mycket kunskap som
möjligt om hotline- och blockeringsprojektet, så att deltagarna skulle ha tillräcklig mycket kunskap för att kunna
implementera projektet i hemlandet.
Förutom att ECPAT informerade om det rent praktiska
arbetet föreläste Christian Sjöberg, VD för NetClean Technologies AB om hotline-mjukvaran, Anders Persson från
Interpol om vikten av internationellt samarbete och en
representant från Kungliga Tekniska Högskolan om olika
typer av blockeringsmodeller. Utbildningen avslutades
med en paneldiskussionslunch med representanter från
Rikskriminalpolisen, justitiedepartementet, TeliaSonera,
Bredbandsbolaget, NetClean Technologies AB samt
Kungliga Tekniska Högskolan.
Som ett resultat av utbildningen kan nämnas att
ECPAT Nya Zeeland kommer att starta en hotline samt
initiera blockeringsprojektet under första hälften av 2006.
Förhoppningen är även att ECPAT Japan och ECPAT
International inom en snar framtid också ska följa efter.
Inom ECPAT-nätverket har nu ett ”hotline-nätverk” bildats för informations- och erfarenhetsutbyte.
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Organisationsutveckling
C EPOL
ECPAT Sverige inbjöds av Stockholms polishögskola att
föreläsa på en konferens i Portugal anordnad av CEPOL
(European Police College) på temat ”Child Pornography
on the Internet”, i mitten av november. ECPAT bidrog
med en föreläsning om hotline- samt blockeringsprojektet. På konferensen deltog poliser från hela Europa.
Som ett resultat av ECPAT:s närvaro på konferensen planerar bl a grekisk polis att översätta och använda
ECPAT:s filmspot om säkert surfande i undervisningssammanhang. Belgisk polis har i sin tur visat stort intresse för
hotline-mjukvaran.

I n t e r n at i o n e l lt s a m a r b e t e m o t
barnsexturism
Kansliet har haft kontinuerliga kontakter med Uppförandekodens internationella sekretariat i New York, liksom med flera av de övriga internationella intressenterna
kring arbetet med koden.
I början av december inbjöds Drottning Silvia som
huvudtalare vid en större turismkonferens i Berlin.
Helena Karlén utarbetade underlaget till Drottningens
anförande och deltog även i konferensen tillsammans
med sin tyska ECPAT-kollega. Ett resultat av evenemanget var att samtliga medlemmar i Tysklands nationella
turismförbund antog Uppförandekoden, vilket innebär
flera hundra rese- och turismföretag.
ECPAT Sverige inbjöds till årets två möten i Världsturistorganisationens Task Force to Protect Children from Sexual
Exploitation in Tourism, emellertid utan tillfälle att delta.

M ö t e m e d E U - k o mmi s s i o n ä r e n fö r
I T- f r å g o r o c h m e di a
Generalsekreteraren deltog i december i ett möte med
EU-kommissionären Viviane Reding och Drottning Silvia.
Under mötet diskuterades framför allt om barns säkerhet
på Internet och kommissionären informerade att hon planerade en större europeisk satsning kring temat under
2006. Mötet gav även tillfälle att presentera ECPAT Sveriges animerade filmspot om säkert chattande, vilken översatts till sex olika språk, liksom organisationens hotlineoch blockeringsprojekt.

I n t e r n at i o n e l lt u n g d o m s a r b e t e
Under året har ECPAT Sverige deltagit ledande och
mycket aktivt inom det internationella ungdomssarbetet i
det internationella ECPAT-nätverket. ECPAT Sveriges styrelses ungdomsrepresentant Lotta Segerström valdes till
ungdomsrepresentant i ECPAT Internationals styrelse och
Louise Frisk, deltagare i ECPAT Sveriges ungdomsgrupp
valdes till västeuroparepresentant i den internationella
ungdomskommittén. Läs mer under kapitlet Ungdom.

Under året har värdefulla specialkompetenser tillförts organisationen genom tre nya styrelseledamöter,
en andra ECPAT-ambassadör, en ny rådsledamot samt
en anställd hotline-ansvarig. Antalet stödmedlemmar
och enskilda medlemmar fortsätter att stiga och både
informationsspridning till och utbildning av medlemsorganisationerna har ökat under året.

Å r s mö t e
Årsmötet genomfördes den 7 april på Radisson SAS
Strand Hotel Stockholm. Vid mötet omvaldes Lennart
Lindgren som ordförande. Nyval skedde av Christian
Diesen (professor i processrätt), Ann-Louise Ehrl (Fritidsresegruppen) och Carl-Göran Svedin (professor i barnpsykiatri). Ledamöterna Monica Dahlström-Lannes och
Josephine Appelqvist hade ett år kvar på sina mandat.
Som representanter för medlemsorganisationerna omvaldes Rosita Runegrund, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och Jennie Nordin, Svenska Kyrkan. Efter årsmötet
hölls en uppskattad presentation av det nystartade hotline-arbetet.

Styrelse
Styrelsen sammanträdde sex gånger under året. Vid
styrelsens konstituerande möte omvaldes Monica Dahlström-Lannes som vice ordförande och Lotta Segerström
från ungdomsgruppen adjungerades som ungdomsrepresentant i styrelsen i enlighet med rekommendation från
årsmötet.
Styrelsens ledamöter, framför allt vice ordföranden,
har under året fört fram barnsexhandelsproblematiken
inom sina nätverk och i andra sammanhang, bl a genom
många föreläsningar och artiklar, debattinlägg och intervjuer i olika media.

Råd
Rådet har under året bestått av 15 personer, som representerar olika samhällssektorer och specialkompetenser.
Två rådsmöten har genomförts, bl a med diskussioner
och idéer kring hotline-verksamheten, FN:s barnrättskommittés kritik av hur Sverige följer Barnkonventionen
samt passagerarrederiernas tröghet när det gäller att
påbörja samarbete med ECPAT mot trafficking. Utöver
mötesdeltagande har flera rådsledamöter aktivt deltagit i
arbetet mot barnsexhandel.

B e s k y dd a r e
Drottning Silvia är ECPAT Sveriges beskyddare och har
genom åren visat ett starkt engagemang mot barnsexhandel.

E C PAT- a m b a s s a dö r e r
Skådespelaren Kjell Bergqvist, tidigare ledamot i rådet,
utsågs under året till ECPAT Sveriges andra ambassadör.
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Han har bl a fört fram ECPAT:s arbete mot barnsexhandel i intervjuer i Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio
Sörmland och Damernas Värld. Riksspelmannen och
kompositören Åsa Jinder har också tagit upp ECPAT:s
arbete i flera intervjuer och tillägnat en av sångerna på sin
senaste CD ”Då rädslan tar farväl” till offren för barnsexhandel och ECPAT. Båda två har också kommit med värdefulla synpunkter under rådsmöten.

M e d l e m s o r g a n i s at i o n e r
Ett flertal utbildningsinsatser har genomförts för medlemsorganisationerna under året. Styrelseledamoten
Jennie Nordin har hållit ett stort antal föreläsningar inom
Svenska Kyrkan och Svenska Kyrkans Unga, bl a har en
fjärdedel av alla stiften nåtts. Representanter för CARITAS
Sverige, IOGT-NTO:s Juniorförbund och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund har deltagit i ECPAT:s utbildningshelg. En föreläsning har också genomförts för barn- och
ungdomsansvariga inom Frälsningsarmén.
Förutom föreläsningar och utbildningar har skriftligt
material spritts till flera av organisationernas medlemmar.
Artiklar har publicerats i Svenska Kyrkans pedagogiska
tidskrift 24Tretton, tidningen Spegeln som ges ut av RSCI,
Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest, samt Frälsningsarméns tidning William. Medlemsorganisationerna
Svenska Kyrkan, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
och Frälsningsarmén sprider numera ECPAT Sveriges
informationsbrev till sina medlemmar. Av den anledningen har framsidan förändrats för att göra informationsbrevet mer tilltalande. Dessutom anpassas texten i sidhuvudet på framsidan för respektive organisation som sprider
informationsbrevet.
År 2004 gjordes besök hos flera medlemsorganisationer för att diskutera hur de ser på medlemskapet, vad
de vill få ut av det och eventuella samarbeten. Artiklarna
och spridningen av informationsbreven är båda resultat
av dessa kontakter. Under 2005 har ytterligare fyra organisationsmedlemmar besökts.
Unga Örnars Riksförbund bistod under året ECPAT
Internationals ansökan till Olof Palmes Internationella
Center om bidrag till genomförandet i Brasilien av organisationens tredje generalförsamling, som ägde rum i september.

engagemang och dessutom en jämn och säker intäkt till
ECPAT:s arbete.
Antalet personer, som valts in som enskilda medlemmar på grund av sitt aktiva engagemang för ECPAT:s
arbete, uppgick under året till 32.

Volontärer
Ett tjugotal volontärer har under året hjälpt till vid t ex
flodvågsinsamlingen, Bok och Biblioteksmässan i Göteborg och utskick av informationsbrevet. För att bli volontär krävs intresse för problematiken kring barnsexhandel
och möjlighet att minst två gånger per år hjälpa till med
något praktiskt när ECPAT ber om hjälp. Två välbesökta
informationsträffar för volontärer har hållits under året
och ett antal volontärer har också deltagit i helgkurserna
om barnsexhandel.

Kansli
Under året har antalet heltidsanställda på kansliet utökats från sex till sju personer: generalsekreterare, jurist,
turism- och marknadsföringsansvarig, pressekreterare,
administratör/ungdoms- och volontäransvarig, ekonomiansvarig samt hotline-ansvarig. Tack vare lång erfarenhet av barnpornografiproblematiken hos den nyanställde
hotline-ansvarige kombinerat med gedigen erfarenhet
av företagssamarbete hos ECPAT:s jurist, lyckades den
nystartade hotline-verksamheten och arbetet med att
påverka Internetindustrin till att blockera barnpornografi,
avancera avsevärt snabbare än planerat.
Personalens internutbildning har bestått av ett studie
besök för att lära mer om den praktiska hotline-hanteringen samt en mycket givande föreläsning av rådsledamoten
Bengt Söderström om förövarpsykologi. Kanslipersonalen
har också haft två grupphandledningstillfällen med extern
terapeut med anledning av de psykiska påfrestningarna
i det dagliga arbetet mot barnsexhandel. Förutom de
gemensamma utbildningstillfällena har alla anställda
också deltagit i olika relevanta seminarier och kurser.

M e d l e mm a r
För 350 kr per år (200 kr för ungdomar och studerande)
blir man stödmedlem och får då regelbundet information
om arbetet mot barnsexhandel. Under året infördes möjligheten att betala online på hemsidan. Det går också att bli
autogirostödmedlem genom att betala ett månadsbelopp
på minst 30 kr (ungdomar och studerande minst 17 kr).
Antalet stödmedlemmar har under året ökat med 19
procent från 437 till 521 personer. Av dem betalar 21
procent via autogiro, något som innebär ett långsiktigt
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r å d s l e d a mö t e r
Majgull Axelsson författare

Ekonomi

Hélène Benno journalist
Johan Forsberg informationschef Lunarstorm
Bengt Frih brottsförebyggande konsult
Mattias Goldmann projektledare Westander PR
Anita Gradin f d EU-kommissionär
Bengt Gustafsson f d överbefälhavare
Hans Ihrman kammaråklagare
Madeleine Leijonhufvud professor i straffrätt
Jan Lundin VD Reseoch Turistindustrin i Sverige RTS, ny i rådet
Inger Nyström justitieråd
Karl-Åke Pettersson polisöverintendent
Hans Rosenfeldt nöjeschef SVT
Alf Svensson riksdagsledamot
Bengt Söderström leg. psykolog & enhetschef Vasa BUP

K r a f t i g t ökA D E I NTÄ K TER f r å n
fö r e ta g
Under 2005 ökade olika företags ekonomiska bidrag till
ECPAT:s verksamhet kraftigt. Intäkterna från Buy Aid
AB:s försäljning av kontorsmateriel till företag var den
enskilt största intäktskällan under året. Gåvor och sponsring från företag ökade med 355 procent jämfört med
2004, från 134 598 kr till 612 734 kr. Sponsoravtal för
att bidra till hotline-verksamheten har slutits med TeliaSonera och Bredbandsbolaget. Under december månad
samt januari 2006 genomförde BitoS, branschorganisation för innehållsleverantörer på Internet, insamlingskampanjen ”Sveriges 100 schysstaste företag”, där varje
företag skänkte 5 000 kr till hotline-verksamheten. De
bidragande företagen finns under hela 2006 på kampanj
sidan www.100schysstaste.nu. Ett sponsoravtal har också
slutits med TCM, Take Care Marketing AB, gällande ITutrustning och IT-support.

F l o dv å g s i n s a m l i n g e n
M e d l e m s o r g a n i s at i o n e r
Akademikerföbundet SSR
CARITAS Sverige
Frälsningsarméns Socialtjänst
Hotell- och Restaurang Facket
Intresseföreningen ISIS
IOGT-NTO:s Juniorförbund
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
PLAN Sverige
PMU Interlife
RSCI, Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest
SSU-förbundet
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Missionskyrkan
Svenska Resebyråföreningen
Svenska Scoutrådet
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
Unga Örnars Riksförbund
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Dagen efter tsunamin fick ECPAT Sverige per mail en
begäran om hjälp från P.E.A.C.E., ECPAT:s systerorganisation i Sri Lanka. En insamling startades, som på drygt
fyra veckor inbringade totalt 1 054 973 kr från privat
personer, företag och organisationer. Samtliga insamlade
medel har utan avdrag överförts till P.E.A.C.E., som vid
årsskiftet hade använt 245 614 kr. Deras arbete till stöd
för de drabbade fortsätter. Verksamheten revideras av
auktoriserad revisor.
I de områden där P.E.A.C.E. redan arbetade med
utsatta familjer före tsunamin distribuerade organisationen under de första månaderna efter katastrofen mat,
rent vatten, skolmateriel, kläder, skor, mediciner, husgeråd, verktyg och mindre ekonomiska bidrag till drabbade
familjer som bodde kvar i sina delvis förstörda hus. Man
bedrev också hälsoarbete, kurser och fritidsaktiviteter för
barnen, allting med syfte att stötta de drabbade att återgå
till någon form av så normalt dagligt liv som möjligt.
Senare under året fortsatte utdelningen av nödvändiga basvaror, basutrustning och små ekonomiska bidrag
till dem som fortfarande var i behov av detta, bl a de som
fått tält eller andra tillfälliga bostäder av regeringen helt
utan någon form av utrustning. Många familjer fanns fortfarande kvar i dessa tillfälliga bostäder eller hade försökt
återvända till sina hemtrakter eftersom återuppbyggnad
av permanenta bostäder vid kusten dröjde mycket längre
än regeringen lovat från början. En satsning påbörjades
också på traumabearbetning för drabbade barn och mödrar, som många visade svåra stress- och traumasymptom. Stödarbetet utsträcktes också till nya områden där
inte andra organisationer hade någon verksamhet. Man
har också gjort en undersökning bland de drabbade om
deras långsiktiga behov samt varit pådrivande gentemot
myndigheter och andra organisationer när det gäller att

bekämpa den ökande barnsexhandeln efter tsunamin.
P.E.A.C.E. planerar att fortsätta sitt stödarbete under
hela 2006 bl a genom verksamhet med kurser och
utbildning för barnen och yrkeskurser och utrustning för
de vuxna. En viss utdelning av basvaror och basutrustning kommer också att fortsätta, eftersom en del familjer fått mycket liten hjälp från regeringen. Även om de
fått ny bostad av myndigheterna står många helt utan
ägodelar och utan möjlighet att försörja sig. Information om P.E.A.C.E. arbete finns också på deras hemsida
www.lanka.net/charity/peace

Ett av ECPAT-organisationen P.E.A.C.E program för mödrar drabbade av tsunamin.

IntäktSFÖRDELNING
Insamling och
medlemsavgifter 30%

Övriga intäkter 1%

Statliga bidrag 34%

Försäljning 35%

k ostna dSFÖRDELNING
Samverkan och nätverkande 15%
Påverkan och
opinionsbildning 28%

Faktainsamling och
uppföljning 7%
Organisationsutveckling 5%
Insamling 2%

Information och
utbildning 18%

Administration 11%

Stöd till flodvågsoffer 14%
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Årsredovisning
ÅRSRE D O V I SN I NG 2 0 0 5 - 0 1 - 0 1 – 2 0 0 5 - 1 2 - 3 1
E C PAT S v e r i g e
Organisationsnummer 802402-5499
Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning – funktionsindelad
Balansräkning
Noter
Alla belopp redovisas i kronor.
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F ö r va lt n i n g s b e r ä t t e l s e
Information om verksamheten
ECPAT Sverige är en ideell förening med syfte att i samverkan med andra parter arbeta mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Verksamheten består huvudsakligen av informations-, opinions- och påverkansarbete, som beskrivs
utförligt i kapitlen ”Opinionsbildning och informationsarbete”, ”Påverkansarbete”, ”Uppförandekoder och policies”,
”Lagstiftning och rättstillämpning”, ”Ungdom” och ”Föreläsningar och utbildningar” i verksamhetsberättelsen.
ECPAT Sverige är en självständig nationell organisation som ingår i ECPAT Internationals internationella nätverk
med aktiv representation i 70 länder. Läs mer under kapitlet Regionalt och internationellt samarbete i verksamhets
berättelsen.
Medlemsbasen bestod under året av 20 medlemsorganisationer, 521 stödmedlemmar och 32 enskilda medlemmar.
Läs mer under kapitlet Organisationsutveckling i verksamhetsberättelsen.
Resultat och ställning
Verksamheten har utökats avsevärt under året och ECPAT Sveriges finansiella ställning är fortsatt god. I slutet av året
antogs, i enlighet med Frivilligorganisationernas Insamlingsråds rekommendationer, en placeringspolicy för organisationens sparade kapital. Betoningen på etiska placeringar är stor, och under 2006 kommer fondinnehavet att justeras i
enlighet med de antagna kriterierna.
Nyckeltal
Tips per mån till Hotline
Unika besökare på hemsidan
Medias webb-publiceringar om ECPAT
Stödmedlemmar
Insamlade medel exkl flodvågsinsamlingen
Statliga bidrag
Ändamålskostnader
Medelantal anställda

2005
1 129
115 032
442
521
1 386 287
2 716 600
6 701 094
7,5

2004
437
798 867
2 460 320
5 219 283
5,8

2003
350
648 643
2 662 837
4 192 564
4,6

2002
280
644 239
2 785 076
5 127 113
4,9

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under januari genomfördes en insamling till förmån för ECPAT Sveriges systerorganisation P.E.A.C.E. på Sri Lanka och
deras arbete för flodvågens offer. Insamlingen gav 1 054 973 kr. Läs mer under kapitlet Ekonomi i verksamhetsberät
telsen.
I mars startades en Internetbaserad hotline dit allmänheten kan anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism
och trafficking. Initiativ togs också till ett samarbete med Internetleverantörer och Rikskriminalpolisen om blockering
av barnpornografiska Internetsidor. Läs mer under kapitlet Internet i verksamhetsberättelsen.
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Under året har organisationens arbete med etikfrågor utökats i och med engagemanget i SIS/ISO:s arbete för en global
standard för socialt ansvarstagande för företag och organisationer. Läs mer under kapitlet Uppförandekoder och poli
cies i verksamhetsberättelsen.
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsmötet följande disposition:
Balanserat kapital från tidigare år:
Ändamålsbestämning för Hotline 2006:
Att föra till det balanserade kapitalet:

2 890 096 kr
114 000 kr
183 877 kr
3 187 973 kr

resultaträkning
	Not
2005
2004
V ER K SA M HETS I NTÄ K TER
2 		
Medlemsavgifter		
253 825
240 320
Insamlade medel		
2 129 866
798 867
Försäljning varor med egenvärde		
4 288 605
4 297 139
Statliga bidrag		
2 716 600
2 460 320
Övriga intäkter		
55 497
129 221
Summa verksamhetsintäkter		
9 444 393
7 925 867
			
V ER K SA M HETS K OSTNA D ER	
		
Ändamålskostnader		
-6 701 094
-5 219 283
Insamlingskostnader		
-1 677 396
-1 949 295
Administrationskostnader		
-858 197
-659 544
Summa verksamhetskostnader		
-9 236 687
-7 828 122
V ER K SA M HETSRES U LTAT		

207 706

Resultat från finansiella poster			
Resultat från värdepapper och fordringar		
69 937
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
729
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-495
Summa resultat finansiella poster		
70 171
RES U LTAT E F TER F I NANS I ELLA POSTER		

277 877

97 745

24 373
1 266
-311
25 328
123 073

ÅRETS RES U LTAT 		
277 877
123 073
			
F Ö R D ELN I NG A V ÅRETS RES U LTAT	
7 		
Årets resultat enligt resultaträkningen		
277 877
123 073
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel tidigare år		
20 000
250 000
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året		
-114 000
-20 000
K V ARSTÅEN D E BELOPP F Ö R ÅRET /
F Ö RÄN D R I NG BALANSERAT K AP I TAL	

183 877

353 073
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balansräkning
	Not
2005
2004
T I LLGÅNGAR
			
ANLÄGGN I NGST I LLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar 			
Inventarier
4
52 283
68 515
Finansiella anläggningstillgångar 			
Långfristiga värdepappersinnehav
5
908 864
842 165
Summa anläggningstillgångar		
961 147
910 680
O M SÄTTN I NGST I LLGÅNGAR 			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar 		
79 990
1 500
Övriga fordringar 		
342 201
5 501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
374 986
380 526
		
797 177
387 527
Kassa och bank 		
2 085 359
2 244 238
Summa omsättningstillgångar		
2 882 536
2 631 765
S U M M A T I LLGÅNGAR		

3 843 683

3 542 445

EGET K AP I TAL O C H S K U L D ER			
EGET K AP I TAL
7 		
Ändamålsbestämt Internetsäkerhet		
0
20 000
Ändamålsbestämt Hotline 2006		
114 000
0
Balanserat kapital		
3 073 973
2 890 096
Summa eget kapital		
3 187 973
2 910 096
K ORT F R I ST I GA S K U L D ER			
Leverantörsskulder		
50 173
147 281
Skuld till Sida
8
78 415
94 244
Övriga skulder		
0
850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
9
527 122
389 974
Summa kortfristiga skulder		
655 710
632 349
S U M M A EGET K AP I TAL O C H S K U L D ER		

3 843 683

3 542 445

NOT 1 RE D O V I SN I NGS - O C H V ÄR D ER I NGSPR I N C I PER
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar, FRIIs mall för årsredovisning samt SFI:s krav. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. Insamlade medel i form av kontanter från privatpersoner, företag och organisationer redovisas i den period då gåvan inbetalas. Bidrag från Sida och liknande myndigheter intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas
att stödet inte kommer att återkrävas, dvs att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidraget skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget
ska täcka uppkommer. Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag, kvittas inte mot administrationskostnader
utan intäktsförs bland övriga bidrag.
Kostnadsredovisning
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla organisationens syfte och/eller stadgar. Till ändamålskostnaderna fördelas också en del av de gemensamma kostnaderna (samkostnaderna), som t ex kanslilöner, hyra och andra kansliskostnader.
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Samkostnaderna fördelas på de olika verksamhetsområdena enligt en fördelningsnyckel som är relaterad till hur stor del av arbetstiden personalen ägnar
respektive verksamhetsområde. Som insamlingskostnader klassificeras de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter. Hit räknas
de till insamlingskostnaderna fördelade samkostnaderna samt kostnader för försäljning av varor. Som administrationskostnader klassificeras de kostnader som behövs för att administrera organisationen. Hit räknas de till administrationskostnaderna fördelade samkostnaderna.
Värdepapper
Värdepapper värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för fondportföljen.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier 3 år		
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

NOT 2 V ER K SA M HETS I NTÄ K TER
		
Medlemsavgifter		
Stödmedlemmar och enskilda medlemmar		
Medlemsorganisationer		
		

2005

2004

206 825
47 000
253 825

182 320
58 000
240 320

		
Insamlade medel		
Gåvor från enskilda personer		
175 126
Gåvor från församlingar		
89 934
Gåvor från organisationer		
88 448
Gåvor från företag		
462 734
Sponsring från företag		
150 000
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm		
250 000
II-stiftelsens Internetfond		
150 000
Rosenblads stiftelse och Lindmarkers stiftelse		
0
Sparare i Bancos Humanfond		
20 045
Gåvor till flodvågsinsamlingen		
743 579
		
2 129 866
		
Flodvågsinsamlingen gav totalt 1 054 973 kr, varav gåvor 743 579 kr och januari-intäkter från Buy aid AB 311 394 kr.		
		
Av insamlade medel har allt utom 50 630 kr (0 kr 2004) insamlats via 90-konto.		
		
Försäljning varor med egenvärde		
Telemarketing Buy aid AB kontorsmateriel		
2 367 024
Telemarketing In Line Out AB korrespondenskort		
1 883 409
RT Information AB julkort		
38 172
		
4 288 605
Direkta kostnader In Line Out AB		
-1 506 486
Nettointäkter till ECPAT		
2 782 119
		
Statliga bidrag		
Informationsbidrag Sida		
2 316 600
Organisationsbidrag Socialstyrelsen		
400 000
		
2 716 600

117 740
158 760
53 091
134 598
0
250 000
0
70 000
14 678
0
798 867

1 939 182
2 312 957
45 000
4 297 139
-1 850 363
2 446 776

2 110 320
350 000
2 460 320

NOT 3 L Ö NER , AN D RA ERSÄTTN I NGAR O C H SO C I ALA K OSTNA D ER
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och generalsekreterare		
Övriga anställda		
Totala löner och ersättningar		
		
Sociala kostnader		
(varav pensionskostnader)		
		
Se verksamhetsberättelsens kapitel Organisationsutveckling för ideella
insatser av volontärer, råds- och styrelsemedlemmar.		

2005
410 758
1 864 006
2 274 764

2004
399 794
1 287 323
1 687 117

751 239
(54 941)

509 082
(0)
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NOT 4 I N V ENTAR I ER
		
Ingående anskaffningsvärde		
Inköp		
Försäljningar och utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
		
Ingående avskrivningar		
Försäljningar och utrangeringar		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Utgående restvärde enligt plan		

2005
179 680
31 552
-7 188
204 044

2004
174 593
56 137
-51 050
179 680

111 165
-7 188
47 784
151 761
52 283

115 374
-51 050
46 841
111 165
68 515

Totalt innehav i fonder		Anskaffningsvärde
Banco Hedgefond		
523 711
Banco Humanfond		
349 140
Banco Likviditetsfond		
36 013
		
908 864
		
		
2005
Ingående bokfört värde		
842 165
Återföring nedskrivningar		
66 699
Utgående bokfört värde		
908 864

Marknadsvärde
573 497
289 646
92 624
955 767

NOT 5 LÅNG F R I ST I GA V ÄR D EPAPPERS I NNEHA V

2004
806 203
35 962
842 165

NOT 6 F Ö R U TBETAL D A K OSTNA D ER O C H U PPL U PNA I NTÄ K TER
		
Upplupna intäkter		
Hyra 		
Övriga poster		
		

2005
256 113
84 866
34 007
374 986

2004
273 565
83 921
23 040
380 526

NOT 7 EGET K AP I TAL
	Ändamålsbestämt	Ändamålsbestämt 	Balanserat 	Totalt
Internetsäkerhet	Hotline 2006
kapital
eget kapital
Ingående balans
20 000
0
2 890 096
2 910 096
Reserveringar		
114 000		
Utnyttjande
-20 000			
Årets saldo			
183 877
Utgående balans
0
114 000
3 073 973
3 187 973

NOT 8 S K U L D T I LL S I D A
		
Ränta att återbetala		
Omallokerade medel till nästa år		
		

2005
5 335
73 080
78 415

2004
4 564
89 680
94 244

2005
115 836
53 797
53 623
18 684
285 182
527 122

2004
114 043
47 930
47 119
0
180 882
389 974

NOT 9 U PPL U PNA K OSTNA D ER O C H F Ö R U TBETAL D A I NTÄ K TER
		
Upplupna semesterlöner		
Upplupna sociala avgifter 		
Upplupen skatt		
Upplupen särskild löneskatt		
Övriga poster		
		

N o t 1 0 M e d e l a n ta l a n s t ä l l d a
2005
	Antal anställda
Varav män 	Antal anställda
Sverige
7,5
2,0
5,8
Totalt
7,5
2,0
5,8
Totala årslöner på under
ett halvt prisbasbelopp som ej
tagits med i statistiken
29 932 kr		
36 668 kr
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2004
Varav män
0,6
0,6

Stockholm 2006-03-13

Lennart Lindgren Ordförande

Monica Dahlström-Lannes Vice ordförande

Josephine Appelqvist

Christian Diesen

Ann-Louise Ehrl

Jennie Nordin

Rosita Runegrund

Carl-Göran Svedin

/Helena Karlén Generalsekreterare

revisionsberättelse
till årsmötet i ecpat sverige
Org nr 802402-5499

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i ECPAT Sverige för år 2005. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har
enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 15 mars 2006

Lennart Elftman
Auktoriserad revisor, KPMG
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MOT B A R N S E X H A NDEL
W W W. E C PAT. S E

Verksamhetsidé och syfte
ECPAT Sverige är en ideell förening som arbetar mot barnsexhandel. Föreningen
bildades den 6 september 1996, efter att en första världskongress hållits i Stockholm mot barnsexhandel. ECPAT Sverige är en svensk underavdelning av ECPAT
International och ingår i organisationens internationella nätverk med aktiv representation i 70 länder.
ECPAT Sverige verkar för att den handlingsplan som Världskongressen antog,
genomförs maximalt i Sverige. ECPAT Sverige arbetar även i övrigt för att rättigheterna i Barnkonventionens artikel 34, vad gäller kommersiellt sexuellt utnyttjande
av minderåriga, efterlevs såväl i Sverige som internationellt.

barnkonventionens artikel 34
Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt
vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra:
• att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling;
• att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet;
• att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.

ecpat sverige nybrokajen 7 111 48 stockholm tel: 08-611 99 34 www.ecpat.se
plusgiro 903434-9 står öppet för alla som vill bidra till vår fortsatta kamp.

