Verksamhetsberättelse
ECPAT Sverige 2006

Förord

2006 firade ECPAT Sverige sitt 10-årsjubileum. Dessa 10 år har varit utomordentligt framgångsrika om man bedömer organisationens resultat efter dess resurser.
Kommersiell sexuell exploatering har kommit upp på den politiska dagordningen
och den allmänna medvetenheten om problemet har stigit betydligt under perioden. Däremot är det tyvärr inte möjligt att konstatera att läget nu har blivit bättre för
de utsatta barn som vi avser att skydda. Snarare kan situationen ha förvärrats, såväl
nationellt som internationellt. Inte minst när det gäller utbudet av barnpornografi på
nätet – och möjligheterna att stoppa dessa övergrepp mot barn – är läget dystert.
Förutsättningen för att åstadkomma verkliga förbättringar handlar i grunden om
värderingar, om att eliminera efterfrågan av barn som sexobjekt. Men ett så långsiktigt mål kan inte genomdrivas utan kamp, här och nu, för de utsatta barnen och
för de barn som riskerar att utsättas i framtiden. Så länge inte de styrande inser
vad som måste göras, här och nu, måste organisationer som ECPAT driva på för att
öka insikter och hitta lösningar som skyddar barnen. Annars kommer problemen
att förvärras.
Vad som är oroande ur detta perspektiv är att politikerna tenderar att välja snäva,
traditionella sätt att tackla problemen med barnsexhandel. Man väljer defensiva
åtgärder som möjligen kan begränsa omfattningen i någon mån, men som inte på
något sätt löser problemen. När ECPAT i december 2006 gick ut i en stor kampanj
för ökade resurser till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp fick vi visserligen
stort gehör från allmänheten, men Rikskriminalpolisen och ansvarig minister hänvisade till att arbetet mot barnpornografi nu ska delegeras till regional nivå.
Det kanske har sina fördelar när polisen ska utreda innehav, men hur påverkar det
utbudet på Internet? Troligen inte alls. Chefen för Rikskriminalen tillägger att det är



omöjligt att rekrytera fler poliser till den centrala barnpornografigruppen som vill
arbeta med barnpornografiutredningar, det är för tungt och dessutom socialt stigmatiserande. Ingen tycks ännu vara beredd att ta till krafttag och arbeta offensivt.
Barnpornografigruppens unika kompetens skulle kunna användas för att blicka
framåt, etablera nya samarbeten och komma fram till nya tekniska metoder att
påverka spridningen av övergreppsmaterial på nätet. Men för det anslås inga resurser av en uppgiven polisledning.
Även när det gäller barnsexturism är det defensiva perspektivet förhärskande. Myndigheter och beslutsfattare väljer ofta att se företeelsen som ett begränsat problem,
som att det handlar om ett mindre antal skrupelfria pedofiler som reser omkring i
världen för att hitta barn som de kan utnyttja i fred. Lösningen ligger i hoppet om
att den nationella, lokala polisen ska sluta se igenom fingrarna med företeelsen.
I själva verket handlar barnsexturismen om att 100 000-tals personer – de flesta
män utan pedofila böjelser – är beredda att köpa sex av personer under 18 år när
de kommer till främmande länder. När då den franske turistministern, som skedde i slutet av 2005, lanserar ett initiativ för att ta itu med problemet på EU-nivå, slår
samtliga övriga regeringar – även den svenska – dövörat till och initiativet rinner ut
i sanden… Ingen tycks ännu vara beredd till krafttag.
Dessa exempel visar att ECPAT behövs och behövs mer än någonsin. Inget talar
tyvärr för att organisationen inte kommer att finnas kvar om ytterligare 10 år. Trots
att alltså ett betydande och mycket framgångsrikt opinionsarbete hittills utförts har
behovet av opinionsbildning och politiska insatser på området snarare blivit större
med åren. Om ECPAT Sverige från början fungerade som en väckarklocka handlar
det under den kommande 10-årsperioden snarare om att vara som en tagg i människors hjärtan.



Tio viktiga händelser 2006

Danmark och Schweiz påbörjade under året blockering av
barnpornografi på Internet som ett resultat av ECPAT Sveriges utbildning under 2005 för systerorganisationerna i Danmark, Schweiz, Thailand, Japan och Nya Zeeland. Kontakterna har sedan dess fortsatt och flera av länderna arbetar
för en motsvarande blockering.

De två interpellationsdebatter som hållits under året,
båda efter riksdagsledamöters kontakter med ECPAT, är de
enda i riksdagen på temat barnsexturism sedan åtminstone
1989/90 då det blev möjligt att göra sökningar via dator.

Till bakgrund av att ECPAT Sverige fyllde tio år genomfördes ett stort publikt arrangemang i Kungsträdgården i Stockholm. På stora scenen varvades uppträdanden från några av
Sveriges mest kända artister och skådespelare med debatter, humor och monologer.

ECPAT Sverige genomförde en rundringning till riksdagsledamöterna med hjälp av en grupp ungdomar. Bland annat
ansåg en majoritet av ledamöterna att insatser mot barnsexturism bör ges högre prioritet. 94 procent ansåg att Sverige bör ta en ledande ställning inom EU för att motverka problemet.



För tredje året i rad arrangerades en utbildningshelg för
juridikstudenter från hela Sverige i samarbete med ELSA
(European Law Students’ Association). Utbildningen hölls
på Stockholms universitet på temat Barnsexhandel på
Internet.

Under året ingicks ett samarbete med Tallink. Företaget
är det andra passagerarrederiet som visat intresse för arbete mot trafficking, vilket bl a inbegriper utbildningsinsatser
för anställda och informationsmaterial på fartygen och biljettförsäljningen.

Som resultat av regelbundna gästföreläsningar vid Lunds
Universitet för kursen Mänskliga rättigheter finns barnsexhandel numera i schemaläggningen som en återkommande,
integrerad del av utbildningen. Motsvarande gäller socionom
utbildningen vid Linköpings Universitet.

I november genomfördes en kunskapskonferens som
samlade ledande experter på barnsexhandel, inkl ECPATs
beskyddare Drottning Silvia. Syftet var att tio år efter första
Världskongressen summera vad vi vet idag och vad som
behövs göras de tio kommande åren.

ECPATs kampanj över nyåret för mer resurser till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp resulterade i 26 327
underskrifter från privatpersoner, organisationer och företag. Kampanjen fick dessutom ett stort mediagenomslag
och debatterades även flitigt på bloggar.

Reseföretaget My Travel beställde 50 000 ex av ECPATs
informationsmaterial om Uppförandekoden för researrangörer, som under året distribuerades via deras bokningskontor.
Företaget Lotus Travel beställde 10 000 ex i samma syfte.
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Året som gått
Varför uppmärksammas trafficking av barn, då offer förs till Sverige för att säljas, men inte
barnsexturism då förövare beger sig utomlands för att begå övergrepp? Sverige är knappast det
enda land som saknar barnsexturister. Ändå är det som att problemet inte finns, varken i den
politiska debatten eller i nyhetsflödet. Där existerar enbart trafficking. Att skapa ökad uppmärksamhet kring sexualbrott mot barn begångna av svenskar utomlands och påverka regeringen för
att ta krafttag blev därför årets mål, inte minst till bakgrund av den franske turismministern Léon
Bertrands förslag i slutet av 2005 om ett EU-initiativ mot barnsexturism.
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Barnsexturism
Vuxna personers köp av barn för sexuella tjänster är ett brott mot barns rättigheter oavsett var i
världen det sker och oavsett den minderåriges nationalitet. Trots det finns föreställningar bland
barnsexturister att sexköp är legitimt i vissa länder och kulturer. Långt hemifrån luckras deras
värderingar upp där fattiga barn inte anses ha samma rättigheter som svenska. Därmed inbegriper barnsexturism en god portion rasism. Det utsatta barnet ses inte som en människa med rättigheter utan ”som vilken vara som helst”.

ECPAT anser att den svenska regeringen inte tillräckligt
förespråkar barns rättigheter i andra länder genom att man
inte bedriver något aktivt arbete mot svenskars sexualbrott mot barn utomlands. Det finns en lagstiftning mot
barnsexturism, s k extraterritoriell lagstiftning, som endast
tillämpats två gånger under de senaste fyrtiofem åren på

an tour operators and the World Tourism Organization. As
you certainly know you will find all further information on
www.thecode.org.”

detta brottsområde. Den rapport som näringsdepartementet under året överlämnade till EU-kommissionen angående svenska åtgärder mot barnsexturism talar tyvärr sitt
tydliga språk:

kommersiell sexuell exploatering av barn 1996 och därefter hänvisat till det arbete som reseindustrin och ECPAT
bedriver. Under hela år 2006 valde ECPAT därför att på
olika sätt prioritera temat barnsexturism och även att göra
detta till temat för årets kampanj. Samtliga aktiviteter syftade till att förmå den svenska regeringen att utse en minister
med ansvar för barnsexturism. De syftade även till att Sverige skulle ansluta sig till det franska regeringsinitiativet om
gemensamt EU-agerande kring ett nationellt och internationellt förebyggande arbete mot barnsexturism.

”We have no new national initiatives in Sweden in the
fight against child sex tourism since The Code of Counduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (the Code) was initiated in April
1998 by ECPAT Sweden in cooperation with Scandinavi-

Regeringen har inte prioriterat frågan utan snarare ignorerat den ända sedan den första Världskongressen mot
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I n f o rmati o n s k ampa n j m o t
bar n se x turism

Produktion av informationsmaterial och
informationsprodukter

Under året var kampanjtemat barnsexturism som varade
fr o m 1 mars - 31 december. För att sprida information
om barnsexturism valde ECPAT att satsa på produktion och
distribution av informationsmaterial, annonsering i massmedia och på webbsidor samt även deltagande i mässor
för att nå ut till allmänheten. För att stimulera den offentliga debatten i frågan har ECPAT skrivit debattartiklar, deltagit i debatter och intervjuer i massmedia, genomfört en
rundringning till riksdagspolitikerna och skickat ut pressmeddelanden. I syfte att uppmana allmänheten till aktiv
handling har vi gått ut med information om möjligheten att
anmäla misstänkt barnsexturism till ECPAT Hotline på www.
ecpathotline.se. Ett vykort togs även fram som gav allmänheten möjlighet att skriva till regeringen och uppmana den
att börja arbeta aktivt mot barnsexturism.

Under våren 2006 producerades ett vykort för privatpersoner att underteckna och skicka till ”den nya regeringen”
dvs den regering som skulle ha regeringsmakten efter valet
den 17 september. Ett klistermärke, en knapp och ett faktablad på temat ”Say No to Child Sex Tourism” togs fram och
distribuerades under året till resenärer utomlands. En informationsskrift och ett faktablad om barnsexturism utarbetades även. Efterfrågan på materialet var stort och omtryck
planeras under år 2007.
Vykortet spreds bl a vid årets Bokmässa i Göteborg.
ECPAT fanns detta år placerad i den stora mässhallen och
inte som tidigare år på det Internationella Torget. Det var
positivt och ledde till att antalet spontana besökare till vår
monter blev flerdubbelt högre. Målet med deltagandet i
mässan var att genom samtal och skriftligt material sprida
information om årets barnsexturismkampanj till ett så stort

Annonsering i tidningar m.m.
Målet med annonseringen i tidningar m.m. var att öka resenärernas kunskap om barnsexturism, poängtera att det är
förbjudet att köpa barn i andra länder och uppmana resenärer att anmäla misstänkt barnsexturism till ECPAT Hotline eller researrangörernas personal.
Solförmörkelsen blev symbolen för kampanjen med
rubriken: ”Det är något som förmörkar solen på många
turistorter”. Annonseringen infördes i ett flertal tidningar/magasin som King, Damernas Värld, resetidningar som
Inrikes och Vagabond, branschtidningar som Läkartidningen och Lärarnas Tidning samt på resewebbsidor som TravelPartner.se. En stor annons sattes även upp på busskurer runt om i Stockholm.
Vid en mätning av ECPAT-annonsens mottagande av
läsarna av tidningen Vagabond blev resultatet mycket positivt. 70 procent av läsarna hade sett annonsen och av dessa
hade 15 procent sökt mer information efter att ha sett den.
24 procent svarade att de dragit nytta av, eller kommer att
dra nytta av, informationen i annonsen. Hela 84 procent
av de unga läsarna mellan 16 - 29 år tyckte att annonsen
var intressant vilket var mer än vad genomsnittsläsaren (69
procent) ansåg. 42 procent av den unga läsargruppen svarade även jakande på frågan om annonsen vände sig till
dem. I åldersgruppen 45-79 år svarade endast 22 procent
instämmande på samma fråga.
Övriga kommentarer från läsarna till annonsen var bl a:
”Bra att en resetidning har den här typen av annonser”,
”Skulle kunna leda till reportage om etiskt resande och vilka
turistorter som arbetar med frågan”,
”Väldigt viktigt ämne och ECPAT en viktig organisation som
vi som resenärer borde stödja på alla sätt och vis”,
”ECPAT bör annonsera och informera så mycket som möjligt! Mycket viktigt ämne att belysa!”.

antal människor som möjligt.
Temat för årets bokmässa var yttrandefrihet vilket
ECPAT bidrog till genom att, som en del av kampanjen, ge
besökarna chans att påverka den nya regeringen när det
gäller barnsexturism. De ombads att skriva under det vykort
i vilket regeringen uppmanades att ta ett större ansvar för
att stoppa svenska barnsexturister. Över 3 000 personer nästan 5 procent av mässans totala besökare – skrev under
vykorten. De överlämnades sedan till socialminister Göran
Hägglund vid ett möte i december.

P ri o riteri n g av bar n se x turism
Ett av årets mål var att få en minister som tog på sig ansvar
för arbetet mot barnsexturism. Anledningen är att ämnet
varit starkt försummat där regeringen sedan första Världskongressen 1996 ignorerat frågan och hänvisat till det
arbete som reseindustrin och ECPAT bedriver. Dessutom
tog Frankrikes turismminister initiativ till samarbete mot
barnsexturism i oktober 2005 vid ett möte tillsammans
med EUs ministrar ansvariga för turism. Under våren satte
därför ECPAT Sverige tryck på regeringen om ökade insatser mot barnsexturism, och för att ansluta sig till det franska initiativet.
I mars träffade därför ECPAT Sveriges generalsekreterare den franske turismministerns rådgivare för att diskutera
deras förslag och vilka åtgärder det kunde inbegripa. Inte
minst regeringarnas svaga respons, däribland den svenska regeringen, diskuterades.
Under våren tog ECPAT kontakt med riksdagsledamöter
för att diskutera frågan om barnsexturism samt förse ledamöter med underlag om problematiken. Det ledde bl a till
att riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) ställde en interpellation och Rosita Runegrund (kd) en skriftlig fråga kring



vad regeringen gjort mot barnsexturism samt inställningen
till det franska förslaget.
Frågan och interpellationen skapade ett visst bryderi för
regeringskansliet. De visste nämligen inte vem som hade
ansvaret för frågan och därmed vem som skulle besvara
den. Lotten föll till slut på infrastrukturminister Ulrica Messing, även med ansvar för turismfrågor. I interpellationsdebatten deltog även Alf Svensson (kd), Hillevi Engström (m),
Rosita Runegrund (kd) och Margareta Israelsson (s).
Under interpellationsdebatten den 4 april hänvisades
det flitigt till en paneldiskussion som flera av ledamöterna
deltog i under en ECPAT-utbildning i mars, där politikerna
utfrågades av kursdeltagarna (läs vidare under Ungdomsutbildning). Tyvärr gällde Ulrica Messings svar under interpellationsdebatten snarare trafficking, dvs då offer förs till
Sverige, än barnsexturism då förövare beger sig utomlands.
Ulrica Messing menade trots det att Sverige är och har varit
mycket aktivt mot barnsexturism. Messing lovade dessutom

Ungdomsutbildning

att Sverige skulle ansluta sig till det franska förslaget.
Debatten följdes upp med ett möte 29 maj hos Ulrica
Messing där polis, delar av näringslivet och ECPAT Sverige deltog som enda frivilligorganisation. Flera företrädare
från resebranschen tog upp arbetet med ECPATs uppförandekod för researrangörer mot barnsexturism och menade att det nu var dags för regeringen att ta initiativ.

mot barnsexturism bör ges högre prioritet. Dessutom ansåg
94 procent att Sverige bör ta en ledande ställning inom EU
för att motverka barnsexturism. Resultaten från rundringningen sammanställdes i rapporten ”Skillnaden mellan ord
och handling – Riksdagsledamöternas syn på vad Sverige
gör, och borde göra mot barnsexturism”.
Samma dag som rapporten släpptes mötte ECPAT
Sveriges generalsekreterare biståndsminister Carin Jämtin i SVTs morgonsoffa för debatt den 12 juni. På morgonen hade även helsidesannonser med resultatet av rundringningen publicerats i Dagens Nyheter och Riksdag och
Departement.

Som ett led i ECPATs arbete att uppnå ökad statlig prioritering kring temat barnsexturism hölls en utbildningshelg
den 24-26 mars för 30 personer i åldrarna 18-28, mestadels ungdomar. Helgen syftade till att informera, utbilda
och ge deltagarna utrymme för diskussion och reflektion
kring frågorna. Utbildningen fokuserade på hur man skapar politisk förändring.
Utbildningen avslutades med en paneldebatt med fyra
riksdagsledamöter: Tasso Stafilidis (v), Margareta Israelsson (s), Hillevi Engström (m) och Alf Svensson (kd). Diskussionen fokuserade på åtgärder mot barnsexturism där
deltagarna fick ställa frågor. Utbildningen mynnade ut i en
rundringning till samtliga svenska riksdagsledamöter som
fick besvara tio frågor om barnsexturism, hur de uppfattade frågans prioritet och framtida åtgärder.
Undersökningen talade sitt tydliga språk. Bland annat
ansåg en klar majoritet av riksdagsledamöterna att insatser

Paneldiskussion med riksdagsledamöterna Alf Svensson (kd), Hillevi Engström (m) och Tasso Stafilidis (v).
Moderator Birger Östberg (andra från vänster).
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”Tack för en otroligt givande, inspirerande och
lärorik helg. Generellt sett brukar man inte
lyssna på ungdomar på så stort allvar.
Detta är första gången i mitt liv som jag känt
att någon verkligen lyssnat till mina åsikter
och aldrig har någon tagit mig och mina
åsikter på så stort allvar som ECPAT gjort.”
Sagt till ECPAT efter utbildningshelgen av en av de 30 deltagande ungdomarna.

ECPAT på framtidskonvent
Det är dock inte bara regeringen som ECPAT hört av sig till.
I samband med Alliansens framtidskonvent den 19 maj
uppvaktades de borgerliga partiledarna med uppmaning
att föra upp ämnet på dagordningen.
Efter valet träffade ECPAT Sverige socialminister Göran
Hägglund den 6 december. Mötet ledde till att socialministern tog på sig samordningsansvaret för regeringens insatser mot barnsexturism.
Två dagar senare hölls en interpellationsdebatt mellan
justitieminister Beatrice Ask och riksdagsledamoten Lena
Ohlsson (v). Interpellationens tema var Riksdagens åtgärder
mot barnsexturism. Beatrice Ask lovade att den nya regeringen skulle ansluta sig till det franska initiativet.
Dock kom inte de bägge statsrådens (Beatrice Ask
och Ulrica Messings) löften i interpellationsdebatterna
om anslutning till det franska initiativet, att infrias innan
årets slut. Förhoppningen nu efter tio års uteblivna insatser
sedan löftena under första Världskongressen, är att regeringen infriar sina åtaganden om ökade insatser.
En parentes i sammanhanget är att de två interpellationsdebatter som hållits under 2006, båda efter riksdagsledamöters kontakter med ECPAT Sverige, är de enda som
hållits i riksdagen på temat barnsexturism sedan åtminstone 1989/90, då det blev möjligt att göra sökningar via dator.
ECPAT har även skrivit motionsunderlag under allmänna
motionstiden med en rad åtgärder för att förbättra regeringens arbete på detta område.

ECPAT i debatten
Årets mål har varit att sätta fokus på barnsexturism och
regeringsåtgärder, bl a behovet av en minister med ansvar
för brottsområdet. Jämfört med 2005 års tema som var
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barnpornografi, finns en skillnad i redaktionernas nyhetsvärdering, vilket märkts bl a genom ett bristande intresse hos debattsidorna för debattartiklar om barnsexturism.
2005 års fokus på barnpornografi hade inte sådana problem.
Anledningen är sannolikt att barnpornografi i större
utsträckning etablerat sig som brottsområde i svenskars
medvetande, inte minst efter Operation Sleipner 2004 där
118 svenskar greps misstänkta för innehav av barnpornografi. Problemet har sedan dess uppmärksammats gång
på gång efter flera mindre tillslag.
Barnsexturism upplevs fortfarande som något ganska
diffust. De flesta vet att barnsexturism finns, men är ett
brott som sker i ett annat land. De få svenskar som gripits
för sexualbrott mot barn utomlands har visserligen skapat
rubriker men upplevs inte sällan som avvikande personer
med en sjuklig läggning, och därmed inte del av ett samhällsproblem.
Trots det bör årets genomslag kring barnsexturism
kunna betraktas som mycket god, där ECPATs påpekanden om bristande regeringsinitiativ uppmärksammats vid
flera tillfällen. Det första exemplet var då ECPAT intervjuades av TT angående den missionär som misstänktes ha
förgripit sig på flera pojkar i ett sydamerikanskt land, varav
samtliga brott utom ett hunnit preskriberas. ECPAT Sverige intervjuades och påpekade den bristande prioriteringen
gällande sexualbrott på barn utomlands. Nyheten publicerades på ett trettiotal nyhetssajter.
ECPAT har följt fallet med den sydamerikanska pojken
sedan 2005 och varit behjälplig i polisutredningen. Kontakterna med pojken och åklagaren fortsatte under 2006.
Trots att pojken förhördes i Sverige redan i oktober 2005
av både svensk polis och åklagare, som båda intygade att
det fanns stark bevisning mot missionären, väcktes inget

åtal innan mannen hann avlida i maj 2006. Återigen har
ECPAT kunnat konstatera att denna typ av ärenden inte
prioriteras av det svenska rättsväsendet. För den utsatte
pojken, som rest ända till Sverige för att förhöras, innebar
denna långa väntan och inte minst detta avslut, allt annat
än positiva konsekvenser.
I arbetet för att få en ansvarig minister för regeringens
arbete mot barnsexturism har temat tagits upp vid ett flertal tillfällen i media. Det gäller bland annat i maj då Ulrika
Messing höll möte tillsammans med ECPAT och delar av
resebranschen, turistnäringen och Rikskriminalpolisen för
att diskutera det franska initiativ mot barnsexturism som
tagits på EU-nivå. TT uppmärksammade mötet där ECPAT
kommenterade att regeringens nyväckta intresse var bra
men de konkreta åtgärderna lät vänta på sig.
Månaden därpå publicerade ECPAT den tidigare nämnda rapporten om riksdagsledamöternas syn på barnsexturism, till följd av en ungdomsrundringning. I samband med

nätet publicerade nyheter om rapporten. Bland annat tog
Ekot, P4 Extra, P3, Rapport, SVT24, Metro, Aftonbladet
m fl upp nyheten.
Under året har ECPAT skickat ut fyra pressmeddelanden på temat barnsexturism och även publicerat en debattartikel riktad till lokalmedia, med kritik mot regeringens
obefintliga arbete mot barnsexturism. Organisationen har
även skrivit under en gemensam debattartikel tillsammans
med vänsterpartiets partiledare Lars Ohly och riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) med krav på ökat regeringsengagemang.
Sammanfattningsvis har ECPATs arbete gjort att ämnet
barnsexturism fått större mediautrymme. Det märks inte
minst genom att antalet nätpubliceringar från media, riksdagspartier samt riksdagens och regeringens hemsidor
uppgick till 212 under 2006. Motsvarande uppgick till 69
publiceringar under 2005. ECPAT förekommer i majoriteten av både 2005 och 2006 års publiceringar.

det mötte ECPAT Sveriges generalsekreterare biståndsminister Carin Jämtin i SVTs morgonsoffa för debatt den 12 juni.
Sveriges bristande agerande mot barnsexturism uppmärksammades även i december i en lägesrapport från
ECPAT International, vilket ledde till stor medial uppmärksamhet. Rapporten baserades på information från flera
källor vid sidan av ECPAT Sverige. Över 70 mediasajter på

Ökningen av antalet artiklar under 2006 kan därmed
härledas till organisationens ökade fokus på barnsexturism.
Ytterligare en möjlig slutsats är att journalister och redaktioner sannolikt i högre utsträckning har börjat finna ämnet
relevant att uppmärksamma. Detta ökar förutsättningarna
för att temat barnsexturism ska gå från ett icke-ämne till ett
lika självklart ämne som trafficking i mediadebatten.

ECPAT Sveriges arbete med resebranschen
R esef ö reta g e n o c h
U ppf ö ra n de k o de n
Uppförandekoden för researrangörer mot barnsexhandel
(nedan tidvis kallad ”Koden”) utarbetades 1997 av ECPAT
Sverige med syftet att ett aktivt ställningstagande mot
barnsexturism ska bli en integrerad del i resebranschen.
Målet är att turismindustrin själv ska se att den har en viktig roll att spela i arbetet mot barnsexturism. Vid undertecknandet av Uppförandekoden förbinder sig det anslutande företaget att implementera sex kriterier, vilka samtliga
utgörs av förebyggande insatser mot barnsexturism.
Uppförandekodens internationella sekretariat i New
York har det övergripande ansvaret för uppföljning och
utvärdering av hur reseföretagen lever upp till Kodens krav.
Nya standardiserade riktlinjer kring rapportering för före-

tagen som antagit Uppförandekoden, har under året tagits
fram på internationell nivå och blev klara under hösten.
Under året har Koden även fått en ny logotyp

Sekretariatets uppföljningsarbete stöds av de nationella
ECPAT-kontoren som, när möjlighet ges, genomför uppföljningsresor. Syftet är att följa upp hur respektive lands

13

278 företag i 28 länder
har undertecknat
Uppförandekoden
(nov 2006).

undertecknare följer Uppförandekoden på turistmålen samt
diskutera erfarenheter av arbetet. ECPAT Sverige genomförde mot den bakgrunden tre resor under året till Sri Lanka,
Kenya och Mexico.
Möten hölls med destinationschefer, guider, hotellanställda och lokala agenter. För att få mer information om
problematiken i länderna ägde även möten rum med representanter från turismministerierna, resebranschorganisationer och frivilligorganisationer. På Sri Lanka samtalades
även med den konsult som ansvarade för att ta fram en lankesisk handlingsplan mot barnsexturism, vilken presenterades i slutet av februari. Vid resan till Sri Lanka besöktes även ECPAT Sri Lanka för att följa upp de pengar som
ECPAT Sverige samlade in efter tsunamikatastrofen (läs
mer under kapitlet Organisationsutveckling).
Resultaten från mötena med destinationscheferna
visar att kriterierna i Uppförandekoden efterlevs till största del vad gäller informationsspridning innan avresa, men
att informationen till resenärerna på destinationen i alltför
hög grad varierar beroende på det personliga engagemanget hos destinationschefen på plats. I till exempel Kenya
hade destinationschefen hos en av researrangörerna god
kunskap, hade skrivit brev till lokala branschorganisationer inom rese- och hotellbranschen om Uppförandekoden
och deltagit vid ett flertal utbildningar och möten. Chefen
för en annan researrangör hade inte uppmärksammat frågorna alls, hade inte talat med någon agent eller andra på
plats och hade ingen information om arbetet mot barnsexturism i materialet till gästerna på plats.
När researrangörernas lokala reseagenter får information om Uppförandekoden, och arbetet mot barnsexhandel, är intresset ofta stort. Orsaken är att det ofta finns
kännedom om problemet på plats. I Mexico ordnade ett
av företagen ett möte med den lokala resebyråföreningen,
den lokala hotellföreningen och med en journalist från en
lokaltidning. Engagemanget från reseagenten ledde till att
även den lokala resebyråföreningen nu anmält intresse för
att skriva under Uppförandekoden.
Resultaten sammanställdes i rapporter som används
för att förbättra och utveckla arbetet med Koden.
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Enkät till destinationschefer
En enkät sändes under året till destinationschefer anställda av de svenska researrangörer, som skrivit under Uppförandekoden och som är stationerade i länder med omfattande problem med barnsexturism. Frågorna gällde om
de kommit i kontakt med fall av barnsexturism, om de
hade fått respons från resenärer eller andra om företagets
arbete med Koden, hur företaget hade informerat dem om
detta arbete och hur de ställer sig till turismindustrins roll
i att bekämpa barnsexturismen. Svar kom från Dominikanska Republiken, Gambia, Goa (Indien), Thailand och
Brasilien.
Svaren visade på en positiv inställning från cheferna till
betydelsen av Uppförandekoden. Resultaten visade att 86
procent av dem hade fått reaktioner från resenärer angående företagens engagemang. Responsen var uteslutande positiv. Övriga hade inte fått några reaktioner alls; ingen
hade således fått negativ feedback.
Samtliga svarade att de genom företagets ställningstagande fått en ökad känsla av att turismindustrin, och de
själva, har en viktig roll att spela i bekämpandet av barnsexturism. En person svarade på detta att ”det er jo klart at
vi spiller en vigtig rolle da det er os som er I kontakt med
vores gäster.. og på visse ’små’ steder, nästen styrer destinationen...” Samma person poängterade dock den stora
vikten av att regeringen i landet också är aktiv för att situationen ska förbättras.
En av destinationscheferna svarade att de, förutom att
arbeta med Uppförandekoden tillsammans med sin lokala
reseagent, samarbetar med en lokal organisation och myndigheter mot barnsexturism på destinationen. Alla utom
en hade fått information från det egna företaget om arbetet med Koden.
43 procent kände till fall av barnsexturism. De övriga
hade sett eller följt problematiken i media men inte själva
kommit i kontakt med det. Samtliga hade även fått ett ökat
intresse för, och höjd kunskap om, barns situation i landet
de arbetar i genom företagens arbete mot barnsexturism.

Årsmöte för Uppförandekoden
I mars deltog generalsekreteraren i årsmötet för den internationella föreningen för Uppförandekoden, som hölls i
Berlin. På mötet antogs en logotyp för Koden, som därefter har varumärkesregistrerats. ECPAT Sverige pläderade för att sekretariatets uppföljningsarbete måste skärpas
och dessutom bör anpassade versioner av Uppförandekoden för t ex hotell utarbetas. Under Berlinvistelsen deltog generalsekreteraren även i Världsturistorganisationens
18:e möte i deras Task Force to Protect Children from Sexual Exploitation in Tourism.

U tbild n i n g o c h samarbete med
resei n dustri n
Ett av kriterierna i Uppförandekoden är att undertecknarna ska sprida information till sina resenärer om arbetet mot
barnsexturism. Informationsverksamheten (på webbsidor,
i kataloger eller ute på destinationerna) ska öka svenska
resenärers medvetenhet om barnsexturism och även ge
information om vad resenärerna bör göra om de kommer i
kontakt med barnsexturism.
Företaget Lotus Travel hade omfattande information om
samarbetet med ECPAT på sin hemsida, liksom flertalet av
de andra undertecknande företagen. Detta har gett positiv
feedback både till företagen och ECPAT.

Även annonser och kampanjaktiviteter från ECPAT har legat
på flera av undertecknarnas hemsidor under året, bl a på
Travel Partners webbsida. Informationen på Apollos hemsida om samarbetet med ECPAT gjorde t ex att det var den
hemsida som genererade flest besökare till ECPATs hemsida undantaget Google. Apollo har även skrivit en artikel i sin
ombordtidning Siesta och tagit fram ett vykort till sina resenärer med information om samarbetet med ECPAT.
Föreläsningar genomfördes under året efter förfrågan från undertecknarna som ville uppdatera sig,
bl a Resfeber.se som nyanställt personal. Resfeber har
även introducerat Koden i sitt andra resevarumärke,
lastminute.com, och når nu även kunder till detta företag
i Sverige, Norge och Danmark. Utbildningar genomfördes
därför även på företagets kontor i Oslo och Köpenhamn.
Informationsmaterial om Uppförandekoden har uppdaterats och givits ut i ny upplaga. My Travel beställde
50 000 ex som under året distribuerades via deras bokningskontor. Företaget Lotus Travel beställde 10 000 ex
för samma syfte.
Lotta Sand, chef för Apollos utlandsverksamhet, valdes
under året även in i den internationella styrkommittén för
Uppförandekoden. Fritidsresor förbättrade sina interna rutiner bl a genom att ta fram en checklista med information
om samarbetet med ECPAT. Checklistan tar även upp vilka
åtgärder cheferna ute på de olika resmålen bör vidta.
Resfeber.se, Lotus Travel, Apollo och My Travel deltog
med bemannade montrar vid ECPATs heldag i Kungsträd-

gården den 27 augusti för att berätta om sitt arbete mot
barnsexturism. ECPAT har valt att inte aktivt verka för att
öka antalet undertecknare av Koden under året utan har
satsat på att förbättra kvaliteten i samarbetet med de företag som redan undertecknat.

Utbilda turismstuderande
Turismstudenter är en viktig målgrupp eftersom de kommer att vara framtidens chefer och anställda inom resebranschen. ECPATs arbete är långsiktigt med mål att få
resebranschen att känna ett ökat ansvar för de negativa
effekterna. ECPAT har därför ambition att nå så många
studenter som möjligt med information om barnsexhandel
och hållbart resande.
Under året har utbildningsdagar genomförts på ett flertal TRAC-turismutbildningar. Intresset har varit stort både
från de ansvariga för utbildningarna och från studenterna.
Föreläsningarna har i efterhand resulterat i ett flertal uppsatser på temat barnsexturism. Utvärderingarna från föreläsningarna visar att merparten av studenterna fått fördjupad kunskap och en bra plattform för framtiden. De
utbildningsansvariga har visat intresse för att anlita ECPAT
även inför kommande år.
Det totala antalet turismutbildningar i Sverige är över
ett hundra stycken och det är därför omöjligt för ECPAT att
föreläsa på samtliga lärosäten. Ett flertal metoder har därför provats för att få in hållbart resande och barnsexturism
som ett obligatoriskt moment på läroplanerna för turismutbildningar i Sverige. Detta förslag har bland annat framförts
till dåvarande turism- och näringsminister Ulrika Messing.
ECPAT erbjöd även turismutbildningsansvariga vid högskolor, universitet och TRAC-utbildningar i Sverige ett utbildningstillfälle genom inbjudan till ett heldagsseminarium i
november. Syftet var att öka kunskapen hos utbildarna så
att ämnet kan införas på kurserna och även tas upp utan
ECPATs närvaro.

Riksdagsledamöters syn på turismutbildningar
Vid en rundringning till samtliga riksdagsledamöter i maj
2006 ställdes följande fråga till ledamöterna om barnsexturism:
”Sedan flera år är det obligatoriskt med undervisning om
barnsexturism vid alla turismutbildningar i Frankrike. Hur
ser du på motsvarande ordning i Sverige?”
93 procent svarade positivt på frågan. De allra flesta ansåg
att det var ett mycket bra förslag som de på alla sätt ville stå
bakom. Behovet av ökad kunskap betonades generellt och
flera tyckte att det även skulle föras in på andra utbildningar. Vid möte med socialminister Göran Hägglund i december lades förslaget fram och mottogs med ett löfte om att
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utreda möjligheten inom ansvarig myndighet. En sammanställning över landets högskole-, universitets- och TRACutbildningar i turism togs även fram på förfrågan från social
departementet.

R esmäss o r o c h f ö reläs n i n g ar
Eftersom svenskarna är ett resande folk som genomför miljontals utlandsresor varje år deltar ECPAT på resmässor
för att nå denna målgrupp med information och samtal
om förekomsten av barnsexturism. Målet är att nå allmänheten med information om att problemet inte bara finns i
andra länder utan också angår oss, inte minst för att svenska barnsexturister utnyttjar barn. Det är också viktigt att
få fler inom resebranschen att känna till ECPATs samarbete med olika reseaktörer. Detta för att inspirera fler att vilja
delta i arbetet.
ECPAT deltog därför med en bemannad monter på
TUR-mässan i Göteborg, som med sina drygt 50 000 besökare är Sveriges största resmässa. Responsen från mässbesökarna var mycket positiv, både från resenärer och även
från andra utställare. Intresset var också stort från utställare
från andra länder, bland annat från Brasilien och Gambia två länder vars turismministerier arbetar mycket aktivt mot
barnsexturism. Ett 10-tal reseföretag anmälde sitt intresse
för att samarbeta med ECPAT genom att sprida information till sina resenärer.
Detta har sedan gjorts under året, bland annat av reseföretaget Brasilienspecialisten, som beställt informationsmaterial att inkludera i sina biljettutskick. Kontakter knöts
även med flera turismutbildningar i Sverige vilket ledde

till att ECPAT bjöds in som föreläsare till utbildningar i
Båstad, Karlstad och Hultsfred senare under året. Under
TUR-mässan genomförde ECPAT även en föreläsning vid
ett seminarium arrangerat av Sensus Studieförbund och
Caritas Göteborg. Föreläsningen blev uppmärksammad i
en ledare i Göteborgs-Posten samma vecka.
Under våren inbjöd ECPAT till ett möte med Elenor
Groth, nytillträdd chef för enheten för internationellt polissamarbete, IPO, Rikskriminalpolisen. IPO är nationell
kontaktpunkt för Interpol, Europol, Schengen/Sirene, Östersjösamarbetet och de utlandsstationerade polissambandsmännen samt biträder svenska brottsbekämpande
myndigheter i internationella ärenden. Syftet med mötet var
bl a att diskutera den bristande tillämpningen av den extraterritoriella lagstiftningen på detta område och vikten av att
de svenska sambandsmännen får kunskap om barnsexhandel. Som ett resultat av mötet kommer ECPAT att delta på
utbildningen för sambandsmännen våren 2007.
Under hösten föreläste ECPAT på den juridiska specialkursen Barnens Rätt på Stockholms universitet. Temat
för föreläsningen, och en efterföljande workshop, var
barnsexhandel generellt med särskilt fokus på barnsexturism. Barnsexturism var även temat då ECPAT föreläste
vid Lunds utrikespolitiska förening 4 oktober, där ett 30tal åhörare deltog.
Sedan 2005 har ECPAT även varit gästföreläsare vid
Lunds Universitet, kursen Mänskliga Rättigheter, där
årets fokus var barnsexturism. I april hölls föreläsning om
barnsexturism på Pampas Marina i Stockholm på förfrågan av nätverket Da Feng. Föreläsningen samlade ett 50tal tjänstemän inom regeringskansliet och personer inom
näringslivet.

ECPATs monter vid TUR-mässan i Göteborg som
med sina drygt 50 000 besökare är Sveriges
största resmässa.
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Barnpornografi och säkert surfande
ECPAT bedriver sedan många år arbete mot barnpornografi och den s k grooming-problematiken,
där vuxna missbrukar Internet för att söka kontakt med barn och ungdomar i sexuella syften.
ECPAT har kunnat följa utvecklingen kring spridning av övergreppsbilder, bl a genom kontakter med Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp och Interpol, men på senare år även genom
ECPAT Hotline som tar emot tips om barnpornografi, barnsexturism och trafficking. Utvecklingen på nätet har gått mot en allt större kommersialisering där vem som helst kan köpa tillgång till
barnpornografi via kontokort. Denna organiserade brottslighet styrs av kriminella grupper som
omsätter enorma belopp.

De vuxna, som i en stegvis process söker kontakt med
barn och ungdomar i sexuella syften, lurar och övertalar
offren att posera avklädda framför en webbkamera eller
skicka bilder till falska modellagenturer. Bilderna blir bl a
till hårdvaluta då pedofiler byter till sig nya barnpornografiska bilder.
Bland de informationsinsatser ECPAT genomfört under
året finns föreläsningar för en mängd olika aktörer. Det gäller bl a Etiska Rådet för Betalteletjänster där ECPAT föreläst
om barnpornografi och barnsexhandel på Internet. Föreläsningen genomfördes tillsammans med Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp och företaget Netscan, som studerat grooming på nätet.
Föreläsning har även hållits för ett femtiotal personer
på dataföretaget Dell om säkerhet på Internet. Syftet var
att höja medvetenheten om barnpornografi generellt bland
Dells anställda. I april deltog ECPAT Sverige i ett frukostseminarium om barnpornografi arrangerat av IT-säkerhetsföretagen Omegapoint och Net Clean Technologies. Åhörarna bestod av andra företag.
Under året har en mängd föreläsningar hållits för ungdomar, skolor, ungdomsledare m fl. ECPAT utbildade t ex
under våren organisationen Friends på temat säkert surfande. Friends, som föreläser om mobbing bl a via Internet, kommer som ett resultat av ECPATs insats även ta upp

figrupp och Internetanalytikern Mats Andersson.
ECPAT föreläste på temadagen Mitt ibland oss, arrangerad av studieförbundet Sensus i Karlstad. Temat för föreläsningen var säkert surfande. Konferensen lockade ett hundratal personer från bl a skola, kommun och kyrka.
Vid mässan Forum för eldsjälar som hölls i oktober på
Fryshuset, bestod ECPATs insats av att sprida information
till andra organisationer och ungdomar om säkert surfande. Många som deltog ansåg att det var viktiga frågor och
att kunskapen måste höjas.
Därutöver har ett 40-tal rektorer i Norrtälje utbildats
om ungdomarnas Internet samt ett 20-tal ungdomsledare i Strängnäs. I det senare fallet fördes även diskussioner
om hur kunskapen om barnsexhandel kunde tillämpas i
den dagliga verksamheten. Den 8 mars genomförde ECPAT
en föreläsning i Falkenberg för ett trettiotal lärare och elever, och i april genomfördes en två dagars föreläsning på
Fasadskolan i Borlänge inför 470 högstadieelever. Information varvades med diskussioner kring faror på Internet.

frågan om vuxna som söker kontakt med barn och ungdomar i sexuella syften.
ECPAT besökte i början av maj Säters kommun för att
föreläsa om säkerhet på nätet för samtliga lärare i kommunen. Under kvällen hölls även en öppen föreläsning för föräldrar på samma tema. Föreläsningarna var ett led i ett större projekt om säkerhet på nätet i kommunen.
I november föreläste ECPAT på en halvdagskonferens
anordnad av Riksförbundet Hem och Samhälle under rubriken Hur ska vi motverka barnpornografi och andra faror på
nätet? Föreläsningen, som samlade ett hundratal åhörare,
hölls tillsammans med Rikskriminalpolisens barnpornogra-

som illustrerar problematiken. Det sammanlagda materialet om säkert surfande har laddats ner 5269 gånger under
året. Av dem som besvarat den enkät som finns i anslutning till materialet är 49 procent föräldrar och 29 procent
grundskolelärare.
Inför riksdagens allmänna motionstid skrev ECPAT ett
motionsunderlag med förslag på införande av kunskap om
säkerhet på nätet på grundskolans läroplan. Underlaget
resulterade i en motion som stöddes av samtliga riksdagspartier.

Material om säkert surfande
På ECPATs hemsida finns information för den som vill veta
mer om säkert surfande och farorna på nätet. Där finns
skriftligt material men även en nerladdningsbar filmspot
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L a g stift n i n g
I mars månad hade ECPAT möte med sekreteraren för den
s k groomingutredningen på Brottsförebyggande Rådet
(BRÅ) för att diskutera möjligheten att kriminalisera vuxnas kontaktsökande med barn på Internet i sexuella syften.
ECPAT lyfte fram en rad exempel för att illustrera problematiken och bistod även med relevanta rättsfall, jämförelser från andra länder m.m. Under hösten hade ECPAT även
möjlighet att ge sin syn på vad utredningen kommit fram
till i samband med en hearing anordnad av Riksåklagaren
(RÅ). Både BRÅs och RÅs utredningar och förslag ska presenteras under 2007.
ECPAT har under året även haft löpande kontakt med
barnpornografiutredningens sekreterare för att följa arbetet med översynen av barnpornografilagstiftningen. Översynen kommer förhoppningsvis att åtgärda brister i lagstiftningen, t ex att det fortfarande är lagligt att titta på
barnpornografi online så länge man inte laddar ner bilderna. Utredningen kommer att presentera förslag till förändringar under 2007.

P o lic y f ö r arbetsplatser
I förebyggande syfte har ECPAT Sverige utarbetat en arbetsplatspolicy med fokus på tjänstedatorer, tjänsteresor och
marknadsföring. Policyn innehåller enkla formuleringar
som arbetsplatser kan infoga i redan befintliga policytexter. Årets mål har varit att öka antalet arbetsplatser som
implementerar policyn.
Under 2006 har två nya arbetsplatser antagit policyn
nämligen IT-leverantören Take Care Marketing (TCM) och
Newsdesk som förmedlar information till journalister. Inför
antagandet av policyn höll ECPAT en föreläsning för personalen inom respektive företag. Under 2006 påbörjades
arbetet med att implementera arbetsplatspolicyn hos ytterligare ett företag och en kommun, ett arbete som blir färdigt under 2007.
För anställda innebär en sådan policy en markering
från ledningens sida att man inte accepterar missbruk av
tjänstedatorn för nedladdning av barnpornografi eller kontakttagande med minderåriga i sexuella syften, besök på
barer under tjänsteresa där barn exponeras sexuellt eller
framställning av barn på ett sexuellt sätt i annonsering.
Generellt är policytexterna som berör tjänstedatorer
den som mest engagerar. Det gäller t ex deltagarna på den
årliga på KommITS-mässan, varav många är IT-ansvariga
för små och mellanstora kommuner. ECPAT har därför deltagit i mässan sedan 2005. De har i regel goda kunskaper
om problematiken kring tjänstedatorer vilket gör dem mottagliga för arbetsplatspolicyn. Samtidigt tar det i regel lång
tid att genomföra förändring av befintliga policytexter hos
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kommuner. Under året publicerades även en artikel i tidningen KommITS om vikten av en arbetsplatspolicy.

E C PAT H o tli n e
Under året har ECPAT Hotline löpande skickat tips till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp. I likhet med 2005
har majoriteten av tipsen rört barnpornografi, vilket i snitt
motsvarar ett drygt tusental tips per månad. Av dessa har
ungefär en tredjedel skickats vidare till polisen för utredning. De tips som har sorterats bort har bestått av sådant
som redan rapporterats eller bilder som uppenbart inte är
barnpornografi.
Rapporter till ECPAT Hotline om barnsexturism och
trafficking är fortfarande mycket få men har ökat jämfört
med 2005. För att underlätta rapportering har ECPAT Hotlines hemsida gjorts om under året och fått ett mer ändamålsenligt utseende.
ECPAT har deltagit i ett flertal mässor i syfte att sprida
information om hotline-arbetet, däribland KommITS i Göteborg i maj och Internetdagarna i Stockholm under hösten.
Båda mässorna vänder sig till IT-branschen och lockade ett
hundratal besökare. ECPAT har även etablerat kontakt med
Dataföreningen i syfte att sprida information till föreningens
medlemmar om bl a hotline-verksamheten. Som ett resultat av denna kontakt deltog organisationen i en paneldebatt
arrangerad av Dataföreningen i samband med Stockholm
ICT Week i september. Stockholm ICT Week arrangeras av
Stockholm Business Region, IT-Företagen, Kista Science
City AB, Sydexpo samt Dataföreningen. Arrangemanget
lockade över 11 000 besökare.
ECPAT Sverige var för andra året i rad medarrangör till
Brottsofferdagen, som varje år anordnas den 22 februari på
Norra Latin i Stockholm. Årets tema var Brottsoffer i mediesamhället. ECPATs jurist höll tillsammans med en representant från Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp ett
seminarium på temat barnpornografi på Internet. Organisationen lyfte upp Internets möjligheter och faror, samt berättade om hotline- och blockeringsarbetet. Seminariet bevistades av ett 40-tal personer.
Bland hotline-verksamhetens finansiärer finns TeliaSonera som ECPAT under året fördjupat samarbetet med.
Det har skett genom en föreläsning för företagets kommunikationsavdelning samt informationsspridning via deras
intranät. Företaget fanns även representerat i Kungsträdgården i augusti då ett stort antal kända artister uppmärksammade att ECPAT Sverige funnits i tio år.

Blockering av barnpornografi
Våren 2005 tog organisationen initiativ till blockering av
barnpornografiska Internetsidor i samarbete med Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp och samtliga stora
Internetleverantörer. I dagsläget blockerar 16 leverantörer ca 30 000 försök varje dygn att nå blockerade Internetsidor.
I november samma år genomförde ECPAT Sverige en
utbildning för systerorganisationerna i Danmark, Schweiz,
Thailand, Japan och Nya Zeeland om hotline- och blockeringsprojektet. Utbildningen har lett till att motsvarande blockering nu genomförs i Danmark och Schweiz, och
inom en snar framtid även i Nya Zeeland. Förhoppningen är även att Japan under våren 2007 kommer att påbörja blockeringen.

Den 21 juni arrangerade EU-kommissionen ett halvdagsevenemang i Luxemburg under rubriken Safer Internet
Forum med ca 200 deltagare från flera EU-länder. ECPAT
Sveriges generalsekreterare berättade om organisationens
Hotline-arbete och initiativ till blockering av barnpornografiska Internetsidor. Under dagen fördes även en debatt mellan representanter från flera länder om blockering av barnpornografi kontra yttrandefrihet.
I övrigt har kontakter upprätthållits med Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp genom att representanter
från ECPAT besökt dem vid två tillfällen. De har även besökt
ECPATs kansli. Barnpornografigruppen, som lider av konstant underbemanning, har nu föreslagits få ökade personella resurser genom en riksdagsmotion lagd under den
allmänna motionstiden.

10 år mot barnsexhandel
En av årets största händelser var att ECPAT Sverige fyllde tio år. Till bakgrund av det genomfördes ett stort publikt arrangemang i Kungsträdgården i Stockholm. Det blev en fantastisk dag med
uppträdanden från några av Sveriges mest kända artister.

Folk stannade till vid informationstälten, deltog på seminarier och lyssnade på sång, humor och monologer på stora
scenen. Bland de mer allvarsamma inslagen fanns kriminalinspektör Anders Perssons dialog med skådespelarna
Stefan Sauk, Peter Haber och Sven Wollter som bl a citerade förövare och hur de motiverar sexköp av barn. Därutöver genomfördes en tre ronders s k politikerboxning mellan riksdagsledamöterna Johan Pehrson (fp) och Tasso
Stafilidis (v). Verbala rallarsvingar utbyttes under ringdomarens översyn.
Förutom värdefull medverkan av alla artister som
ställde upp gratis möjliggjordes dagen av det stora antalet
volontärer. Detsamma gäller inte minst dagens två konferencierer Kjell Bergqvist och Annika Jankell, som höll ihop
trådarna på ett mycket proffsigt sätt.

U n ders ö k n i n g ar
Under dagen gjordes två undersökningar riktade till 100
vuxna och 58 ungdomar som besökte Kungsträdgården.
De tillfrågade vuxna beskrev ECPATs arbete i mycket positiva termer. Resultatet visar även att den enskilde individen och regeringen anses ha lika stort ansvar och 89 procent ansåg att de själva kunde påverka problematiken med
barnsexhandel. Samtidigt ansåg 91 procent att våra politiker inte gör tillräckligt.
Ungdomsundersökningen pekade på behovet av mer kunskap där skolan ansågs vara den mest naturliga platsen för
kunskapsförmedling om barnsexhandel. Den viktigaste frågan
ansågs vara hur man skyddar sig mot vuxna som via Internet
söker kontakt med barn och ungdomar sexuella syften.
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Trafficking
Trafficking, eller människohandel med barn och ungdomar i sexuella syften, är ytterligare ett
av ECPATs arbetsområden. Detta inte minst mot bakgrund av de asylsökande flyktingbarn som
anländer till Sverige, utan anhöriga, och kort därefter spårlöst försvinner. Det är oklart exakt
vad som händer med barnen men det finns skäl att misstänka att de utnyttjas i flera syften, däribland sexuella.
Trafficking har under året fått stå tillbaka till förmån för ECPATs arbete mot barnsexturism.
Anledningen är att barnsexturism inte har den självklara ställning inom politiken, mediadebatten och det allmänna medvetandet som trafficking har och därför behövts lyftas fram. Samtidigt
har ECPAT företagit en rad aktiviteter också när det gäller trafficking.

E n sam k o mma n de fly k ti n g bar n
För att diskutera de ensamkommande flyktingbarnen träffade ECPAT Sverige migrationsminister Barbro Holmberg
i mars månad, på ministerns begäran. Bland annat lyftes
frågan om de ensamkommande barnens utsatthet fram.
ECPAT uppmärksammade också andra sätt som barn kan
föras in i Sverige på utan större kontroll och föreslog ett
antal åtgärder och ändringar av rutiner.
ECPAT deltar kontinuerligt i migrationsministerns flyktingpolitiska råd och höll den 13 juni en presentation för
medlemmarna i rådet och migrationsministern om utländska barn i riskzonen för exploatering i Sverige. En givande
diskussion med deltagarna och migrationsministern följde. ECPAT Sverige ingår dessutom i utrikesdepartementets
referensgrupp för arbete mot människohandel. Referensgruppen har träffats två gånger under året och ECPAT har
deltagit aktivt i mötena.
Sedan 2005 har ECPAT följt och arbetat för att regeringen skyndsamt ska ta fram en handlingsplan på området
människohandel. Vad ECPAT förstått har detta dock försenats pga politiska beslut om utvidgning av handlingsplanen samt av regeringsskiftet. Vid utgången av 2006 hade
regeringen fortfarande inte tagit fram någon sådan handlingsplan, vilket är anmärkningsvärt.
En ambassadör mot människohandel tillsattes av regeringen 2006. Ambassadören har vid flertal tillfällen haft kontakt med ECPAT och samarbetat bl a vid Kunskapskonferensen i november. Ambassadören fokuserar dock inte i
första hand på människohandel i Sverige utan på samordning och effektivisering av det svenska arbetet internationellt.
Den 20 februari deltog ECPAT Sverige i ett seminarium arrangerat av Rädda Barnen på temat Ensamkomman-
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de asylsökande barn. Deltagare från hela Norden och Östersjöområdet deltog och seminariet resulterade bl a i ett
givande erfarenhetsutbyte.

S amarbete med fär j eb o la g e n
Enligt Rikskriminalpolisens årsrapporter anses färjorna från
Baltikum vara det vanligaste sättet att transportera offer
för trafficking till Sverige. För att motverka detta tog ECPAT
Sverige initiativ till ett samarbete mot trafficking med färjerederierna. Stena Line var det första rederiet som ingick
i ett samarbete med ECPAT år 2005. Det gällde förebyggande arbete och handlade i första hand om produktion av
informationsmaterial att distribuera till färjepassagerarna
vid biljettförsäljningen och ombord på fartyget, men även
utbildning av Stena Lines egen personal. Den första färjerutten som användes för distribution av informationsmaterial om trafficking till färjepassagerarna var Stena Lines linje
Karlskrona - Gdynia. Utbildning av dess personal genomfördes i november 2005. År 2006 ingicks även ett samarbete med Tallink och utbildningsinsatser för deras anställda på färjorna genomfördes. Upplägget av samarbetet var
detsamma som för Stena Line. ECPATs arbete att etablera samverkan med rederiföretagen har varit förenat med
stora ansträngningar och mycket tid.
ECPATs målsättning har egentligen hela tiden varit att
etablera ett samarbetet med Passagerarrederiföreningen
(PRF) som består av fjorton av de största rederierna med
passagerartrafik på Östersjön. Ett flertal förfrågningar om
ett samarbete med färjerederibranschen mot trafficking
har ställts av ECPAT till PRF. De har dock hänvisat till varje
enskilt färjebolag/rederi. En intensiv debatt om ett bransch

åtagande för rederierna ägde även rum 2005 i TV4s morgonsoffa mellan ECPATs generalsekreterare Helena Karlén
och PRF:s ordförande Per-Erling Evensen med oförändrat
resultat. ECPAT kommer att fortsätta att driva frågan hos
PRF men i avvaktan på ett positivt svar kommer ECPAT
tvingas arbeta gentemot enskilda färjebolag som har trafik på Östersjön.
Ett seminarium mot trafficking ägde också rum under
året i Karlskrona. Anordnare var Länsstyrelsen i Karlskrona, som tillsammans med polisen, kvinnojourerna i Karlskrona/Karlshamn, Migrationsverket, tullen, åklagare och
Smittskyddsmyndigheten är medlemmar i ett nybildat nätverk mot trafficking i sydöstra Östersjön. Detta nätverk, med
ECPAT som medsökande extern partner, erhöll under året
EU-medel för förebyggande arbete mot trafficking på informationsområdet med frivilligorganisationer och berörda
myndigheter i Lettland, Litauen och Polen. Projektet påbörjades i början av 2007.

U tbild n i n g f ö r fredsbevara n de
st y r k o r

Anders Oljelund, regeringens nye ambassadör för internationellt samarbete mot människohandel, besökte ECPATs
kansli under året för att särskilt informera sig om samarbetet med färjerederierna. Han har visat stort intresse för frågan och gett sitt stöd för att fortsätta denna verksamhet.

att utbildningsinslagen återupptogs.

Informationsmaterial till passagerarrederierna.

ECPAT har under flera år medverkat i utbildning av svenska fredsbevarande styrkor inför utlandsstationering. Diskussioner har förts om barnsexhandel, grupptryck och hur
fredsbevarande styrkor kan försvåra t ex trafficking på stationeringsorten. Utbildning har skett för styrkor som varit
på väg till Kosovo, Liberia, Afghanistan m fl. länder. Dessa
utbildningar pågick fram till våren 2005. Det har därefter
varit oklart vilken instans inom Försvarsmakten som haft
ansvaret för utbildningen av de fredsbevarande styrkorna.
Det har i sin tur gjort att det inte gått att få besked om nya
utbildningstillfällen. ECPAT Sverige har vid upprepade tillfällen diskuterat problemet med riksdagsledamöter och
berörda personer inom regeringskansliet. En riksdagsledamot ställde även en skriftlig fråga i ärendet till försvarsminister Leni Björklund den 14 februari 2006, dock utan

F ö reläs n i n g ar
ECPATs generalsekreterare deltog i januari, tillsammans
med Drottning Silvia, i en trafficking-konferens i Aten.
Temat var det globala näringslivets bidrag till arbetet mot
trafficking och från Sverige framfördes exemplen Lilja 4ever och samarbetet med passagerarrederiet Stena Line.
Drottningens tal var utarbetat av ECPAT. Imponerande
många representanter för stora och mindre företag deltog
i konferensen och antog gemensamt en policy mot trafficking. Lilja 4-ever visades för samtliga deltagare.
I december föreläste ECPAT om trafficking för blivande
ungdomsguider på Världskulturmuseet i Göteborg. Tanken
var att ungdomsguiderna skulle få kunskap för att kunna
guida skolklasser i samband med museets utställning om
trafficking. ECPAT lyfte fram bl a köparnas roll som drivande kraft bakom barnsexhandeln. Dessutom lanserades online-spelet Finding Sasja som ett verktyg för att arbeta med frågan.
ECPAT föreläste vid Individuell Människohjälps konferens i Malmö den 24 januari om trafficking. Individuell
Människohjälp hade satt upp en teaterpjäs med namnet
Såld och köpt och handlar om en flicka från Rumänien som
transporteras genom Europa till Sverige och säljs sexuellt.
Cirka 300 deltagare deltog i konferensen.
Därutöver har ECPAT hållit en öppen kvällsföreläsning
för allmänheten under hösten på temat trafficking. Arrangör
var Vuxenskolan i Stockholm. ECPAT har också gett en föreläsning för samtliga elever i årskurs tre på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge samt talat inför Rotary i Järfälla m.m.
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Övergripande arbete mot barnsexhandel
Förutom ECPATs tre huvudteman barnsexturism, barnpornografi och trafficking har ett stort antal
insatser gjorts mot barnsexhandel generellt. Det gäller t ex ungdomssatsningar, insatser för att
utbilda blivande jurister, deltagande i seminarier m.m. En av årets större satsningar var dessutom Kunskapskonferensen i november som samlade Sveriges expertis på området barnsexhandel.
Nedan redogörs även för årets samlade mediagenomslag och olika påverkansinsatser.

Fokus på jurister
Jurister bör ha en grundläggande förståelse för barnsexhandel, kopplingen till den organiserade brottsligheten, konsekvenserna för offren m.m. Eftersom sådan kunskap inte ges
under juristutbildningen har ECPAT tre år i rad arrangerat
en utbildningshelg för juridikstudenter från hela Sverige i
samarbete med ELSA (European Law Students’ Association). Under årets utbildning deltog hundra studenter från
samtliga universitet i Sverige där man kan ta en juristexamen. Temat var barnsexhandel på Internet.

Boken syftar till att ta upp frågeställningen från ett juridiskt perspektiv. Under året har ECPAT kommit överens
med JURE Förlag om publicering av en sådan bok. Den
ska vara klar under år 2008.
Ytterligare ett sätt att öka kunskapen bland jurister är
att synas i den juridiska debatten och påvisa juridiska svårigheter och tillkortakommanden som gäller barnsexhandel. ECPAT har skrivit artiklar utifrån ett juridiskt perspektiv
i tidskriften ELSIUS samt Juridisk Tidskrift i Uppsala.
En tredje metod har varit att uppmana juridikstudenter
att skriva uppsatser om barnsexhandel. ECPAT har också
haft kontakt med flera personer, som undervisar på universitet, och kommit med förslag på uppsatsämnen. Det har
t ex resulterat i studentuppsatser om den extraterritoriella
lagstiftningen och barnpornografi.

Mässor och seminarier

Bland talarna fanns dåvarande justitieminister Thomas Bodström och
Thomas Ekman från traffickinggruppen i Göteborg. Till vänster en av
arrangörerna av ELSA, Joanna Lundquist från ECPAT.

Bland talarna kan nämnas dåvarande justitieminister Thomas Bodström, Annethe Ahlenius från Rikskriminalpolisens
barnpornografigrupp, Bengt Söderström, enhetschef från
BUP-Vasa i Stockholm, Carl-Göran Svedin, professor i barnoch ungdomspsykiatri samt författaren Majgull Axelsson.
Efter genomgången utbildning ska varje deltagare göra
en uppföljning och på olika sätt sprida den nyvunna kunskapen. Det kan ske i form av föreläsningar, artiklar, möten
med nyckelpersoner m.m. Totalt har 3 750 juridikstuderande fått information på detta sätt.
Tyvärr saknas litteratur som på ett enhetligt och samlat sätt tar upp frågan om barnsexhandel för studenter och
i synnerhet för blivande jurister. Som ett led i att få ämnet
integrerat i högskolors och universitets utbildningsprogram,
och för att det ständigt återkommer frågor från lärare, studenter, uppsatsskrivare och organisationer, har ECPAT inlett
ett arbete med att ta fram en faktabok om barnsexhandel.
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Christian Diesen, professor i processrätt och ordförande i
ECPAT Sveriges styrelse, driver ett forskningsprojekt som
bl a undersöker svårigheter i utredningar om sexuella övergrepp på barn. Den 22 mars var ECPAT inbjuden att hålla
ett seminarium för forskningsprojektets referensgrupp. Diskussioner fördes om hur forskningsprojektet även kan ta
upp olika aspekter av barnsexhandel.
Seminariet fick positiv respons, bl a av deltagare som
menade att de fått nya insikter om barnsexhandel. Som ett
resultat bjöds ECPAT Sverige in till ytterligare ett seminarium för forskare och personal på rättspsykiatriska kliniken
vid Karolinska Institutet på Huddinge Sjukhus. Seminariet, som hölls i november, samlade ett tjugotal deltagare.
Man diskuterade bl a de särskilda utmaningar som rättväsendet står inför i samband med brottsutredningar gällande människohandel och barnpornografi.
ECPAT deltog som utställare vid årets Juristmässa i Örebro i början av april som lockade ett hundratal juridikstudenter. Syftet var att visa på vikten av kunskap om barnsexhandel hos blivande jurister, något som ECPAT även fick
möjlighet att diskutera med studierektorn. ECPATs monter besöktes flitigt.
Den 22 februari höll ECPAT ett seminarium inom ramen
för ordinarie undervisning på specialkursen Human Rights
- Corporations and other non-state actors på juristlinjen vid
Stockholms Universitet. I november föreläste ECPAT återi-

gen på Stockholms Universitet, denna gång i samband med
en specialkurs om Barnets Bästa. Då behandlades de juridiska perspektiven på barnsexhandel.
Resultatet av regelbundna gästföreläsningar vid Lunds
Universitet har resulterat i att en föreläsning om barnsexhandel, och i synnerhet barnsexturism, numera finns med
i schemaläggningen som en återkommande, integrerad del
av utbildningen. Fr o m år 2007 kommer ämnet att tas med
i kursbeskrivningarna.

regeringens icke-agerande när det gäller barnsexturism
och handlade om vad den nya regeringen hade för handlingsplan på området.

Föreläsningar och mässor

Det är viktigt att nå ut till ungdomar med information om
barnsexhandel. Helst bör de i ung ålder tydligt markera ett
ställningstagande och inspireras till ett engagemang. Av
denna anledning har ECPAT som mål att, när det är möjligt,

Under vårterminen övade sig ungdomsgruppen i att föreläsa om trafficking. Övningen gick ut på att deltagare ur ungdomsgruppen föreläste gemensamt med en person från
kansliet för fyra klasser på Upplandsbro gymnasium, totalt
ca 120 personer. Under vårterminen föreläste också deltagare från ungdomsgruppen om säkert surfande tillsammans
med organisationen Friends. En representant för ungdomsgruppen föreläste också för skolungdomar på Gotland.
Gruppen fick också besök av ECPAT Sri Lankas programansvarige Kevin Baltazaar under vårterminens sista
möte. De diskuterade gemensamt vilken roll ungdomar har
att fylla i arbetet mot barnsexturism. Under våren hade

samarbeta med ungdomsorganisationer och ungdomsnätverk. ECPAT Sverige har också sedan starten haft ett starkt
ungdomsdeltagande. Sedan 2001 finns ungdomsrepresentanter i ECPAT Sveriges styrelse. Inom ECPAT finns också
en ungdomsgrupp dit alla under 25 år är välkomna. Gruppen träffas en gång i månaden under skolterminerna.
Två gånger varje år håller ECPAT introduktionskursen Inspiration och Insikt om barnsexhandel för personer som vill engagera sig, bland dem många ungdomar.
Cirka 20 personer deltog vid respektive kurstillfällen i maj
och oktober, bland dem representanter från ECPATs medlemsorganisationer. Kurserna följs upp genom att deltagarna använder sina nyvunna kunskaper t ex till att sprida
kunskapen vidare till andra personer via insändare, föreläsningar m.m. Den utvärdering som gjorts visar att Inspiration och Insikt får ett högt betyg. Av deltagarna genom
åren har majoriteten spridit information om barnsexhandel
vidare till 157 personer vardera i olika formella eller informella sammanhang.
Kursen Inspiration och Insikt genomförs av ledare med
mångårig erfarenhet. Föreläsningar varvas med reflektionsövningar, dialog, samtal, värderingsövningar och andra
metoder som syftar till att få deltagaren att reflektera kring
barnsexhandel på ett djupare plan. För att ytterligare stärka
ledarnas kompetens har de två huvudansvariga personerna för utbildningen under 2006 gått en utbildning i Mångfald och dialog (MOD). Ett särskilt utbildningsmaterial håller på att tas fram.
Nätverket för Barnkonventionen, där ECPAT ingår,
arrangerar årligen en hearing där ungdomar får möjlighet
att ställa frågor till berörda ministrar. På Barnkonventionens
dag den 20 november deltog en ungdomsrepresentant från
ECPAT Sverige i den ungdomshearing där ministrar svarade på frågor från barn och ungdomar. Socialminister Göran
Hägglund fick en fråga från ECPATs ungdomsrepresentant Emelie Rehnqvist. Frågan ställdes mot bakgrund av

ECPATs ungdomsansvarige ett möte med Rädda Barnens
ungdomsordförande. Erfarenheter av internationellt ungdomsarbete och hur man kan arbeta tillsammans diskuterades. Representanter för ECPAT blev därefter inbjudna att
tala på Rädda Barnen Ungdoms första internationella ungdomsmöte, som ägde rum i maj. De delgav då sina erfarenheter av ECPAT Internationals ungdomsarbete.
Den 6 december hölls en utbildningsdag för 22 gymnasieungdomar från Kungsholmens Internationella Gymnasium. Temat var barnsexturism och sexuell exploatering
på nätet. Fokus låg även på ungdomarnas egna engagemang mot barnsexhandel eftersom de beslutat att starta
en grupp på skolan - Students Against Commercial Sexual Exploitation of Children (SACSEC).
ECPAT deltog på Gymnasiemässan i november som har
ca 20 000 besökare. Ca 3 000 personer besökte ECPATs
monter under mässan och personal och volontärer diskuterade olika frågor med flera hundra personer.
I mars månad hölls en halvdag på temat Gör jämställdhet världen rikare? på Lava/Zenit, Kulturhuset i Stockholm.
Ca 100 ungdomar deltog i seminarier, föredrag, värderingsövningar och workshops. ECPAT Sverige deltog med ett
bokbord och förde diskussioner med ungdomar. Arrangemanget följdes upp med en heldag om FNs milleniemål
och hur vi gemensamt ska halvera fattigdomen till år 2015.
ECPAT höll en föreläsning på temat barnsexhandel och
återkopplade till milleniemålen.
Föreläsning har även hållits för fackförbundet Handels centrala ungdomskommitté i Stockholm. Föreläsningen avslutades med en diskussion om vad just Handels kan
göra mot barnsexhandel. Vidare hölls föreläsning vid ett
gymnasium i Karlstad den 31 januari. Cirka 80 studenter
lyssnade och diskuterade problemen med barnsexhandel
i Sverige och i världen.
Varje år genomförs mässan Skolforum i Stockholm med
ca 18 000 besökare. ECPATs monter var välbesökt och gav

U n g d o msver k sam h et
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tillfälle till många givande samtal särskilt kring säkert surfande och vuxnas kontakter via Internet med barn och ungdomar i sexuella syften.
För att nå ut till lärare och elever finns ECPAT med i
företaget Kunskapskraft och Medias värdegrundshandbok
med lektionsförslag kring frågor om barnsexhandel. Totalt
använder 600 skolor värdegrundshandboken. Kunskapskraft och Media har annonserat och omnämnt ECPAT vid
tre tillfällen i tidskriften Skolvärlden. ECPAT har dessutom
vid tre tillfällen haft en annons-banner på den särskilda
hemsidan för deras värdegrundshandbok.
Under året har ECPAT även förekommit i media där
ungdomar är huvudmålgrupp, bl a vid ett kvällssänt ungdomsprogram på Radio Bahía riktat till latinamerikanska
barn och ungdomar i Stockholmsområdet. Temat för sändningen var säkert surfande.

Ku n s k aps k o n fere n se n

Ungdomsundersökning

sadör mot människohandel Anders Oljelund, kriminalinspektör Anders Persson från Interpol, Elenor Groth, chef
för enheten för internationellt polissamarbete vid Rikskriminalpolisen m fl.
Den utvärdering som gjordes av Kunskapskonferensen
visade på mycket positivt resultat. 92 procent av deltagarna
tyckte att konferensen var mycket eller utomordentligt bra.
På frågan ”Vad är det viktigaste du kommer att ta med dig
från konferensen” gavs bl a följande svar: ”Djupare förståelse av problemet”, ”Engagemang, nya kunskaper, idéer
om möjlig ny forskning” och ”Att vi alla kan öka medvetenheten och hjälpa till”.

I samband med ECPATs arrangemang i Kungsträdgården
i Stockholm den 27 augusti (se mittuppslaget), till bakgrund av att ECPAT Sverige fyllde 10 år, gjordes en undersökning bland 50 ungdomar för att få en bild av deras syn
på barnsexhandel. Undersökningen visade att 72 procent
kände till ECPAT sedan tidigare. Dessutom ansåg 88 procent att inte tillräckligt görs mot barnsexhandel. De flesta
ansåg att undervisning i skolan eller informationskampanjer
är det bästa sättet att nå ungdomar med information.
Vuxnas kontakter med barn och ungdomar i sexuella syften via nätet och säkert surfande var de områden
som ungdomarna ansåg var mest aktuella att arbeta emot.
Undersökningen ligger till grund för hur ECPAT arbetar
med att nå ut till ungdomar med information och kunskap
om barnsexhandel.

Årets största arrangemang vid sidan av Kungsträdgårdsdagen 27 augusti, till bakgrund av att ECPAT Sverige funnits i tio år, var en kunskapskonferens som genomfördes i
november månad. Kunskapskonferensen skedde delvis i
samarbete med Domstolverket. Syftet med konferensen var
att tio år efter den första Världskongressen mot barnsexhandel, summera vad vi vet idag och vad som behövs göras
de tio kommande åren.
Konferensen som bestod av såväl föreläsningar som
workshops, vände sig huvudsakligen till rättsväsendet, men
även representanter från Migrationsverket, socialtjänsten
m fl närvarade. Totalt samlade konferensen 160 deltagare. Bland talarna fanns HM Drottningen, ECPATs beskyddarinna, som både öppnade och avslutade konferensen
med tänkvärda ord. Vidare talade justitieminister Beatrice Ask, riksåklagare Fredrik Wersäll, regeringens ambas-

Det internationella ungdomsarbetet
Under april månad hade ECPAT Internationals nyvalda
barn- och ungdomskommitté sitt första möte i Bangkok.
En svensk tidigare ungdomsrepresentant i den internationella ungdomskommittén hjälpte till att förklara historia,
utmaningar och möjligheter med ungdomsarbetet. Sverige representerades av två ungdomar vid det internationella mötet, en ledamot i ECPAT Internationals styrelse och en
som representerar ECPAT Västeuropa.
Mötet resulterade bl a i en handlingsplan som beskriver
ungdomarnas arbete de kommande tre åren. Dessutom ska
ett internationellt nätverk byggas och man ska arbeta för att
etablera en fond för ungdomsprojekt mot barnsexhandel.
Representanter för det internationella ungdomsnätverket
rapporterar tillbaka till den svenska ungdomsgruppen och
för en dialog om aktuella frågeställningar.
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Ku n s k apsi n h ämt n i n g o c h
f ö rmedli n g
Statistik om barnsexhandel
År 2004 presenterade regeringen den första utredningen någonsin om barnsexhandel i Sverige (KoSEB). Utredningen var ett resultat av ECPATs studie, som publicerades
år 2001, och visade att problemet även finns här. Tyvärr
genomfördes ingen kartläggning, vilket ECPAT hade hoppats på.

ECPAT har därför undersökt andra möjligheter att få
fram statistik över antalet barn som utsätts för barnsexhandel i Sverige. Ett studiebesök gjordes mot den bakgrunden hos Stockholms Barnahus som tar hand om barn
som utsatts för övergrepp. Syftet var att diskutera huruvida
de kan ställa frågor om barnen även utnyttjats i kommersiella syften och om svaren skulle kunna användas i statistiskt syfte. Under besöket informerade ECPAT om problematiken med barnsexhandel. Arbetet fortsätter under
år 2007 bl a genom utbildning av personalen vid Stockholms Barnahus.

té har gett som rekommendation till Sverige. Under året har
bl a ett motionsunderlag skrivits om förslaget som resulterade i två riksdagsmotioner från olika partier.
ECPAT har under året tagit upp och poängterat de åtaganden som regeringen gjort i sin nationella handlingsplan
från år 2001 mot barnsexhandel. Handlingsplanen saknar helt skrivningar om barnsexturism, något som ECPAT
vid ett flertal tillfällen påpekat för berörda personer inom
regeringskansliet.
Den 3 februari var ECPAT inbjuden till utrikesdepartementets årliga presentation av rapporter om mänskliga
rättigheter i världen. ECPAT ställde en fråga om organiserad brottslighet till utrikesministern.

Fokus på socialt ansvarstagande
Under 2006 har ECPAT fortsatt att delta i arbetet för en
internationell standard för socialt ansvarstagande, ISO
26000. ECPAT har både representerat den svenska och
internationella gruppen av frivilligorganisationer i samband
med möten. ECPAT Sverige är fortsättningsvis den enda
barnrättsorganisationen i detta arbete och har som mål att
få in ett barnrättsperspektiv i standarden.
Vidare föreläste ECPAT vid Malmö högskola vid ett
seminarium arrangerat av SIS´ tekniska kommitté. Temat
var standarden för socialt ansvarstagande. ECPAT informerade om varför man deltar i arbetet som barnrättsorganisation.
På inbjudan av UDs ambassadör för Globalt Ansvar
deltog ECPAT Sverige i en heldagskonferens i Bryssel i
EUs regi om näringslivets sociala ansvarstagande. Ett flertal
företag, i första hand multinationella, fanns representerade
och redovisade sin syn på Corporate Social Responsibility
(CSR) och exempel på socialt ansvarstagande i sina internationella verksamheter. Tillfälle gavs också att presentera
ECPAT Sveriges arbetsplatspolicy för bl a Nokia.

Särskilda påverkansinsatser
Sveriges regering blev i en rapport 2005 hårt kritiserad på
ett flertal punkter av FNs barnrättskommitté, som bevakar efterlevnaden av Barnkonventionen. Flera av punkterna överrenstämmer i sin helhet med vad ECPAT redan verkat för att förändra. Det gäller t ex bristande hantering och
kunskap om situationer där barn löper risk att utsätts för
barnsexhandel. ECPAT har under året aktivt följt upp och
belyst dessa områden för berörda personer inom regering,
riksdag, polisväsende och åklagarväsende.
Därutöver har ECPAT vid samtliga föreläsningar av juridisk karaktär redogjort inför studenterna om barnrättskommitténs kritik samt tagit upp frågan om hur man bör gå
vidare. Hittills har inga förändringar skett trots kritiken.
Under 2007 förväntas dock en del utredningar komma och
lagändringar göras som kan förbättra situationen.
Sedan flera år har ECPAT arbetat för att domare ska få
särskild barnkompetens - något som FNs barnrättskommit-

Föreläsningar om barnsexhandel generellt
I februari föreläste ECPAT om barnsexhandel i världen
för socionomstudenter vid Mittuniversitet i Östersund i
samband med en internationell temadag. Föreläsningen
bevistades av ett hundratal studenter. För tredje året i rad
föreläste ECPAT en halvdag under våren för ett hundratal socionomstudenter vid Linköpings universitet. Ämnet
barnsexhandel finns numera infört i läroplanen för socionomlinjen.
En utbildningsdag arrangerades av Sensus Linköping
på temat sexuella övergrepp under rubriken Mitt ibland
oss. ECPAT föreläste om barnsexhandel generellt för gruppen deltagare som hade för avsikt att själva arbeta vidare
mot barnsexhandel.
I januari hölls en föreläsning för Internationellt Kulturforum. Föreläsningen handlade om barnsexhandel generellt
med särskilt fokus på trafficking i Europa. Presentationen
resulterade i att flera kontakter knöts och två organisationer visade intresse för att skriva artiklar på temat.
Vidare har ECPAT under hösten föreläst för ett trettiotal personer vid Svenska Kyrkan om barnsexhandel och i
november hölls föreläsning för en klass på Röda Korsets
Folkhögskola. Klassen hade dessförinnan läst om barnsexhandel och anordnade en utställning kring temat.

Kunskapsinhämtning
ECPAT har under året följt Världsturistorganisationen UNWTOs arbete mot barnsexturism i den internationella arbetsgruppen UNWTO Task Force to Protect Children from Sexual Exploitation in Tourism, samt deltagit i ett av årets två
möten i Berlin i mars. Gruppen leds av UNWTOs generalsekreterare Dawid de Villiers och i gruppen ingår representanter från turistministerier, resebranschen, internationella branschorganisationer och NGOs.
Vid de tre uppföljningsresor, vad gäller Uppförandekodens tillämpning, som genomförts har fakta samlats in
angående förekomsten av barnsexturism i länderna, med
specifikt fokus på svenska förövare. Faktainsamlingen har
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varit viktig i återkopplingen till researrangörerna under året.
Informationen om problemet med barnsexturism i Sri Lanka
resulterade i artiklar i två av medlemsorganisationernas tidningar. ECPAT Sverige valde dessutom att bjuda in ECPAT
Sri Lanka till Stockholm Criminology Symposium, arrangerat av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), för att tala under
rubriken Contemporary child sex slave trade - prevention
and experiences from Sweden and Sri Lanka. Information
om situationen i Kenya, som en av uppföljningsresorna
gick till, kommer att publiceras i en rapport senare under
år 2007.
I maj månad fick Skogomeanstalten i Göteborg besök
av ECPATs båda jurister. Skogomeanstalten är den största av fyra anstalter i Sverige som tar emot dömda sexualbrottslingar. Syftet med besöket var att få mer kunskap
om den vård som erbjuds. Besöket följdes upp av ECPATs
kanslipersonal med ett studiebesök på Norrtäljeanstalten,
som också tar emot sexualbrottslingar. Den nyvunna kunskapen resulterade i att ECPAT skrev ett motionsunderslag
som föreslog en rad förbättringar vad gäller preventiv och
befintlig vård av sexualförbrytare.
ECPAT följer utvecklingen av rättspraxis på rättsområden som berör barnsexhandel. Genom att aktivt analysera rättsfall får ECPAT möjlighet att arbeta för en mer barnfokuserad rättstillämpning. ECPAT prenumererar också på
tjänsten Pointlex som möjliggör arkivering och analys av
relevanta rättsfall. Rättsfallen används för att kunna påpeka
brister i lagstiftningen och ge förslag till förändringar.
Därutöver sker kontinuerligt informationsutbyte med
det internationella ECPAT-nätverket om globala trender
och tendenser samt svenska förövare. Vidare har ECPAT
kontakter med en mängd kunniga personer i Sverige som
förser organisationen med kunskap från sina respektive
områden.

För ECPAT som arbetar med påverkan och opinionsbildning är det mycket värdefullt att kunna analysera det
mediala genomslaget i samband med kampanjer, utspel,
pressmeddelanden, debattartiklar m.m. Media är dessutom
ett kostnadseffektivt sätt att bedriva opinionsbildning på.
Genomslaget under 2006 har återigen varit bra. ECPAT
Sverige har bland annat vid flera tillfällen medverkat i SVTs
och TV4s morgonsoffor. Vidare har ECPAT citerats eller
intervjuats av Radio BBC, SVT Nyheter, Studio 24, TV4
Nyheter, Ekot, Radio Stockholm, P1 Morgon, Sveriges
Radio Gotland, Radio Bahia, SVT Östnytt, Lärarnas Tidning, Sveriges Radio Österbotten m fl. Dessutom har organisationen ställt frågor till dåvarande statsminister Göran
Persson i Ring P1 och medverkat i studion hos Mix Megapol och Riks FM.
Enbart publiceringar på olika nyhetssajter motsvarar
440 stycken vilket är två mindre än 2005. Även om antalet publiceringar inte skiljer sig nämnvärt har ECPAT under
2006 fokuserat på ett ämne som inte varit lika gångbart
medialt, nämligen barnsexturism.
Under året har fjorton pressmeddelanden skickats ut
och två debattartiklar publicerats, däribland en tillsammans med vänsterpartiets partiledare Lars Ohly. Enbart
via tjänsten Newsdesk, som används för att nå journalister med intresse för olika ämnen, lästes tretton av ECPATs
pressmeddelanden sammanlagt 2878 gånger. Det fjortonde pressmeddelandet skickades ej via Newsdesk. Personer som läst pressmeddelandet på ECPATs hemsida, eller
i faxad form, har inte räknats in.
Artiklar skrivna av ECPAT har publicerats i tre av medlemsorganisationernas tidningar samt Föräldratidningen
mot narkotika och Riksförbundet Hem och Samhälles tidning Hem och samhälle. ECPATs arbete med näringslivet
har uppmärksammats genom bl a en artikel i Klokt Företagande, en tidning om hållbar utveckling.

Pressbevakning
ECPAT Sverige har under året haft tillgång till pressklippservice från Observer. Det har försett organisationen med bra
information om vad som publiceras i svensk press. Under
året har även en tjänst för omvärldsbevakning, Newsmachine, använts. Newsmachine bevakar källor på Internet och
har använts av ECPAT för att utvärdera det framtida behovet
av Observer som är en förhållandevis dyr tjänst. ECPAT har
från fr o m 1 januari 2007 minimerat abonnemanget hos
Observer till förmån för den digitala pressbevakning som
Newsmachine erbjuder till en bråkdel av samma pris.
Under hösten har en student i Medie- och kommunikationsvetenskap från Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation (JMK) gått igenom större delen av klipparkivet för att skriva en C-uppsats. Uppsatsen handlar om hur
barnsexhandel porträtteras i svenska medier. Den kommer
under år 2007 förmodligen att leda till att rekommendationer ges för journalister som ska skriva om ämnet.
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Hemsidan
ECPAT Sverige har som mål med sin hemsida att tillhandahålla information om barnsexhandel och organisationens
verksamhet. Det kan då ske på ett kostnadseffektivt sätt.
Under år 2005 gjordes hemsidan om efter en utvärdering
via webben. De flesta gav ECPAT.se ett gott omdöme men
pekade samtidigt på sådant som kunde förbättras. Hemsidans betydelse ökar stadigt och under 2006 nästan fördubblades antalet besökare jämfört med året innan: 225
683 unika besökare jämfört med 115 032.
ECPAT Sverige fortsätter att distribuera en stor del av
organisationens tryckta material som nerladdningsbara
filer. Sammanlagt har ECPATs totala webb-material laddats ner 17 888 gånger under år 2006. Det kan jämföras
med 10 375 nerladdningar under år 2005.

Organisationsutveckling
Samarbete med det internationella
ECPAT-nätverket
Under året har ECPAT Sverige haft omfattande kontakter med ECPAT Europa och ECPAT International. Förutom löpande informationsutbyte har ECPAT Sverige fortsatt
bistått nätverket med erfarenheter och kunskap om blockering av barnpornografi. Det är en följd av den utbildning
ECPAT Sverige anordnade 2005 för ECPAT i Danmark, Thailand, Schweiz, Japan och Nya Zeeland där flera av länderna numera förhandlar med respektive lands Internetindustri om att införa motsvarande blockering. ECPAT Sverige
har även bistått nätverket i översättning av den film-spot
om säkert surfande som Sverige tagit fram. Den har sedan
översatts till flera olika språk, och nya förfrågningar kommer fortfarande.
I september deltog ECPAT Sverige i ett regionalt möte
för ECPAT-organisationerna, vilket genomfördes i Bulgarien.
ECPAT-grupper från hela Europa träffas regelbundet och diskuterar gemensamma problem, frågeställningar och projekt.
Under detta möte diskuterades vikten av en tredje världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn. En
av de tematiska frågor som dryftades var Uppförandekoden
mot barnsexturism samt ett gemensamt projekt om trafficking. Varje land presenterade vad man uppnått under det
senaste året. Ungdomsrepresentanterna för Väst- respektive Östeuropa höll en workshop om hur man kan arbeta med
ungdomar och varför ett sådant arbete är viktigt.

Medlemsorganisationer
ECPAT Sverige har 19 medlemsorganisationer som inbegriper så olika organisationer som Svenska Kyrkan, Svenska
Scoutrådet och Svenska Barnläkarföreningen. Medlemsorganisationernas aktivitetsnivå varierar. En del ser medlemskapet som ett sätt att markera sitt stöd för verksamheten
medan andra aktivt sprider information om barnsexhandel
genom sina nätverk.
Syftet är bl a att inspirera medlemsorganisationerna att
ta upp frågan om barnsexhandel inom sin egen verksamhet och föra ut kunskap via sina nätverk. De får ECPATs
informationsbrev och skrivna artiklar om barnsexhandel
för egen publicering. De har också möjlighet att avgiftsfritt
delta i ECPATs utbildningar och innehar två platser i ECPATs
styrelse. Tre medlemsorganisationer sprider informationsbrevet vidare: Frälsningsarméns Socialtjänst, Svenska Kyrkan och Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Målet är
att fler organisationer ska sprida informationsbrevet. Vidare har ECPATs artiklar publicerats i tre av medlemsorganisationernas tidningar: Svenska Barnläkarföreningens
tidning Barnläkaren (upplaga ca 2000 exemplar) Frälsningsarméns tidning Stridsropet (upplaga ca 12 000 exemplar) och Missionskyrkans tidning Sändaren (upplaga ca
38 000 exemplar).

Under året har tre medlemsorganisationer deltagit i
ECPATs utbildningstillfällen. Sex personer från Plan Sverige och en person från Svenska Scoutrådet deltog i den
årligen återkommande tvådagarskursen Inspiration och
Insikt. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet deltog på
ELSA-utbildningen på Stockholms universitet för blivande jurister. För Plan bestod uppföljningen av Inspiration
och Insikt i att få en besökspolicy för fadderorganisationer
implementerad i organisationens verksamhet. Policyunderlaget har spelat stor roll för Plans interna arbete med deras
Child Protection Policy.
Inför VM i fotboll i Tyskland och den uppmärksammade risken för ökad trafficking diskuterade ECPAT Sverige och medlemsorganisationen Plan ett eventuellt gemensamt mediautspel bl a tillsammans med Aftonbladet för att
lyfta fram frågan och skapa debatt. Planerna lades dock
ner efter Jämos uppmärksammade utspel som skapade en
omfattande diskussion.
Av medlemsorganisationerna deltog 16 av dem i den
kampanj som påbörjades den 27 december och fortsatte
fram till den 1 februari 2007. Kampanjen bestod delvis av
ett namnupprop för mer resurser till Rikskriminalpolisens
barnpornografigrupp där även medlemsorganisationerna
kunde skriva under. Förutom att de 16 medlemsorganisationerna skrev under gjorde flertalet av dem även utskick till
sina medlemmar eller lokalavdelningar för att förmå dessa
att ta ställning och ansluta sig till kampanjen.
Sammantaget kan ECPATs arbete med medlemsorganisationerna under året betraktas som lyckat. Artiklar publicerades, utskick av informationsbrev gjordes och deltagande i utbildningar ägde rum. Den bästa insatsen härvidlag
var kanske främst kampanjen där många av medlemsorganisationerna gjorde utskick till sina medlemmar och lokalavdelningar. Att medlemsorganisationerna och deras medlemmar har reagerat, tänkt efter och tagit ställning visar det
stora antalet underskrifter som uppgick till 26 327 personer, organisationer och företag på drygt en månad.

Rådet
Rådet har under året bestått av femton personer, som
representerar olika specialkompetenser, yrken och samhällssektorer. Var och en av rådsledamöterna har ett betydande nätverk. Två rådsmöten har genomförts då bl a diskussioner förts och förslag lagts fram vad gäller former och
innehåll kring uppmärksammandet av att ECPAT Sverige
varit verksam i 10 år. Frågan om att delge de svenska erfarenheterna av blockering av kommersiell barnpornografi på Internet och arbetet att få makthavarna att agera när
det gäller barnsexturism har också diskuterats. Flera rådsledamöter har därutöver enskilt vid olika tillfällen aktivt
medverkat i arbetet mot barnsexhandel.
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ECPAT-ambassadörerna

Insamling

Skådespelaren Kjell Bergqvist och riksspelmannen och
kompositören Åsa Jinder har fortsatt att vara ambassadörer för ECPAT Sverige. Framför allt i den flera månader
långa planeringen av organisationens 10-årsfirande den
27 augusti i Kungsträdgården var båda mycket aktiva och
bidrog med råd om hur evenemanget skulle läggas upp och
genomföras. Deras respektive kontaktnät var också av stor
betydelse för det imponerande artistuppbådet i Kungsträdgården. Bägge ambassadörerna har också vid flera tillfällen
fört ut organisationen och dess frågor i media.

Årets insamlingsmål uppnåddes till fullo. Målet för året var
att gåvor och sponsring från privatpersoner, företag och
organisationer skulle öka med minst 200 000 kr. Exklusive den exceptionellt stora flodvågsinsamlingen 2005
ökade gåvor och sponsring med 622 823 kr, dvs 64 procent. Ökningen beror bl a på en stor enskild donation från
föreningen Casa de los Niños, som skänkte sitt kvarvarande kapital till ECPATs verksamhet när föreningen upphörde. Dessutom ökade gåvor och sponsring från företag med
58 procent. Främsta orsaken till det var den lyckade kampanjen Sveriges 100 schysstaste företag, som genomfördes
med hjälp av en ideell insats från reklambyrån Great Works
och IT-branschorganisationen BitoS. I kampanjen uppmanades 100 företag att skänka 5 000 kr var mot att få använda kampanjens logga samt att få exponering på webben bl a
på kampanjsajten www.100schysstaste.nu.

Beskyddare
Drottning Silvia är ECPAT Sveriges beskyddare och bidrog i
den egenskapen med ett skriftligt budskap och gratulationer till 10-årsfirandet i Kungsträdgården. Drottningen var
också huvudtalare på temat trafficking av minderåriga i sexuella syften vid en internationell konferens i Aten. Vidare
inledde och avslutade Drottningen ECPAT Sveriges heldagskonferens om barnsexhandel den 27 november.

Stödmedlemmar
ECPATs stödmedlemmar utgör en resurs av intresserade
individer som både bidrar ekonomiskt och kunskapsmässigt till arbetet mot barnsexhandel. De bidrog genom sina
avgifter under året med 259 408 kr till ECPATs verksamhet,
en ökning med 30 procent jämfört med år 2005. Antalet
stödmedlemmar har under året ökat från 521 till 618 personer, en ökning med 19 procent trots att inga satsningar att rekrytera fler stödmedlemmar prioriterats. Alla stödmedlemmar får ECPATs skrifter och Informationsbrev och
under 2007 ska en enkät göras för att ta reda på i vilken
utsträckning de gör något konkret av den information om
barnsexhandel de fått.

Volontärer
Volontärer har varit till hjälp 11 gånger under året. Det gäller t ex i samband med Bokmässan i Göteborg och ELSAutbildningen för blivande jurister. De har även varit en förutsättning för några av ECPAT Sveriges större arrangemang
under året: ECPAT-dagen i Kungsträdgården där ett hundratal volontärer arbetade och Kunskapskonferensen i slutet av året där ett 20-tal volontärer hjälpte till.
För att öka kunskapen hos volontärerna har två volontärträffar hållits på kansliet. Detta för att volontärerna i större utsträckning ska kunna svara på frågor om barnsexhandel vid ECPATs olika evenemang. För de som vill delta i
ECPATs verksamhet har kursen Inspiration och insikt erbjudits. Målet är att volontärerna ska börja föreläsa på egen
hand på sina respektive orter. Sammanlagt har 39 volontärer under året genomgått kursen.
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r å dsledam ö ter
Majgull Axelsson, författare
Hélène Benno, journalist
Flodvågsinsamlingen till Sri Lanka
Under januari 2005 samlade ECPAT Sverige in totalt 1 054
973 kr till P.E.A.C.E. (ECPAT Sri Lanka). Hela beloppet
överfördes till Sri Lanka och vid årsskiftet 2005/2006 hade
P.E.A.C.E. använt 245 614 kr i sitt arbete för flodvågens
offer. Under 2006 har ytterligare 477 797 kr använts. Verksamheten revideras av auktoriserad revisor i Sri Lanka.
I början av 2006 besökte ECPAT Sverige P.E.A.C.E.
kansli i Colombo samt en by där verksamhet till stöd för
flodvågsoffren bedrivs. Under 2006 har arbetet med stöd
till de drabbade fortsatt, bl a aktiviteter och kurser för barnen och yrkeskurser och verktyg för de vuxna. Traumabearbetning har fortsatt men trappats ned. Många familjer
lever fortfarande i det som myndigheterna från början bara
upprättade som tillfälliga läger. En del erbjuds förflyttning
längre in i landet men är rädda för okända trakter där de
inte kan hitta någon försörjning. Många av dem som finns
kvar i lägren är fortfarande utblottade och till dem fortsätter P.E.A.C.E. att bidra med livsnödvändigheter såsom kläder, mat, utrustning och skolmateriel. Den politiska situationen har förvärrats med bombattentat och vägspärrar,
vilket tillsammans med ökade priser bidrar till en fortsatt
mycket svår situation för många flodvågsoffer. Resterande
medel från ECPATs flodvågsinsamling kommer att behövas
till fortsatt arbete under 2007.

Kompetensutveckling av personalen och
trivselfrågor
Personalens internutbildning har bestått av en heldags studiebesök vid Norrtäljeanstalten, avdelningen för sexualbrottsförbrytare. Möjlighet gavs till givande presentationer
av och diskussioner med anstaltschefen och personalgrupper samt även samtal med interner. Kansliets bägge jurister genomförde även ett studiebesök vid Skogomeanstalten
utanför Göteborg. De anställda har även deltagit i flera relevanta seminarier samt medverkat i utbildningar och kurser
bl a vad gäller frågor om public relations och information.
En gemensam utflyktsdag med båt till Vaxholm anordnades under försommaren för kanslipersonalen och två
volontärer. De deltog då även i ett äventyrsevent i Vaxholms
fästning. Personalen inbjöds till julmiddag med föreställning
och en gemensam jullunch tillsammans med styrelsen.
Friskvårdsbidrag har också erbjudits samtliga anställda och utnyttjats av flertalet.

Johan Forsberg, mediakonsult
Bengt Frih, brottsförebyggande konsult
Mattias Goldmann, projektledare Westander PR
Anita Gradin, f d EU-kommissionär
Bengt Gustafsson, f d överbefälhavare
Anna-Lena Nilemar, kammaråklagare
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt
Jan Lundin, VD Reseoch Turistindustrin i Sverige (RTS)
Inger Nyström, justitieråd
Karl-Åke Pettersson, polisöverintendent
Hans Rosenfeldt, programledare
Alf Svensson, riksdagsledamot
Bengt Söderström, leg. psykolog & enhetschef Vasa BUP

M edlems o r g a n isati o n er
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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Årsredovisning
Å R S R E D O V I S N I NG 2 0 0 6 - 0 1 - 0 1 – 2 0 0 6 - 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.
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Alla belopp redovisas i kronor.
F ö rvalt n i n g sberättelse

Information om verksamheten
ECPAT Sverige är en ideell förening vars ändamål är att genom informationsverksamhet, opinions- och påverkansarbete och samverkan med andra parter bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel. ECPAT Sverige är
medlem i ECPAT Internationals globala nätverk av organisationer i över 70 länder.
Under året har det generella arbetet mot barnsexhandel präglats av att det var 10 år sedan den första Världskongressen
hölls och 10 år sedan ECPAT Sverige bildades. Den 27 augusti genomfördes ett heldagsevenemang mot barnsexhandel i
Kungsträdgården med seminarie- och informationstält och ett scenprogram med ett trettiotal ideellt medverkande kända
artister och skådespelare. I november genomfördes en stor kunskapskonferens med ett flertal experter som föreläsare för
160 deltagare från bl a rättsväsendet och sociala myndigheter. I övrigt har det generella arbetet mot barnsexhandel bl a
bestått av att delta i den juridiska debatten och på Brottsofferdagen, genomföra tvådagarskurser för ungdomar, volontärer och representanter för medlemsorganisationer, föreläsa på skolor, delta på ungdomsmässor, följa upp och bevaka
regeringens och myndigheters insatser mot barnsexhandel, uppmuntra kommuners IT-arbete mot barnpornografi samt
verka för ett barnrättsperspektiv i SIS standardiseringsarbete gällande socialt företagsansvar.
Arbetet mot barnsexturism har högprioriterats under året, bl a på grund av att det är det problemområde inom barnsexhandeln som hittills rönt minst uppmärksamhet hos beslutsfattare, media och allmänhet. En helgutbildning ordnades
för ungdomar som sedan ringde upp samtliga riksdagsledamöter med frågor om deras syn på vad deras parti gjort och
borde göra mot barnsexturism. Resultaten publicerades i en rapport och i annonser. Underlag till riksdagsmotioner och
interpellationer har utarbetats, en skrift om barnsexturism har producerats och ett stort antal annonser har publicerats i
bl a resetidningar. Drygt 5 000 namnunderskrifter från allmänheten samlades in på vykort som krävde att regeringen tar
krafttag mot barnsexturismen både nationellt och inom EU. Dessa överlämnades till den nye socialministern vid en uppvaktning. I övrigt har föreläsningar genomförts på olika turismutbildningar och uppföljningsresor genomförts till Sri Lanka,
Kenya och Mexico för att på plats följa upp de svenska researrangörernas arbete mot barnsexturism.
Årets arbete mot barnpornografi har bl a bestått av att fortsätta driften av ECPAT Hotline dit allmänheten kan maila tips
om misstänkt barnpornografi som efter genomgång och sortering vidarebefordras till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp för utredning. Det nära samarbetet med denna grupp har fortsatt liksom samarbetet med de Internetleverantörer
som blockerar barnpornografiska webbsidor. ECPAT har bevakat den pågående översynen av barnpornografilagstiftningen samt verkat för en lagstiftning mot grooming. Motionsförslag har utarbetats. ECPAT har deltagit på Internetdagarna och
spridit information till ungdomar om säkert surfande. I slutet av året startades en namninsamlingskampanj på ECPATs
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hemsida för ökade resurser till Rikskriminalens barnpornografigrupp.
Arbetet mot trafficking av barn för sexuella ändamål har bl a bestått av att utarbeta motionsförslag, samarbeta med färjebolag och att följa upp och bevaka olika instansers arbete mot trafficking. Mer detaljerad information om årets arbete
återfinns i Verksamhetsberättelsen.

Finansiella instrument
Den placeringspolicy som ECPATs styrelse antog i slutet av 2005 betonar etiska kriterier och säkra placeringar. Under 2006
har en omplacering av ECPATs kapital skett i enlighet med riktlinjerna i policyn. Vid omplaceringen gjordes en kapitalvinst
på 174 259 kr. Ingen aktiv hantering av placerade medel förekommer, samtliga placeringar sker i värdepappersfonder, se
not 5. I enlighet med en av styrelsen antagen sparpolicy, där ett minsta belopp för sparade medel anges för att trygga ett
halvt års verksamhet vid en eventuell akut finansieringsskris, gjordes ett nyköp att värdepappersfonder för 275 000 kr.

Resultat och ställning
ECPAT Sveriges finansiella ställning är fortsatt god. Heldagsevenemanget i Kungsträdgården och kunskapskonferensen
för rättsväsendet innebar stora kostnader, men detta motsvarades av att flera intäktsslag ökade. Bidraget från Socialstyrelsen ökade t ex med 50 procent jämfört med föregående år. En stor penninggåva erhölls från Föreningen för ekonomiskt
stöd till Casa de los Niños, Avellaneda, Buenos Aires, när föreningen lades ned. De två insamlingskampanjerna Sveriges
100 schysstaste företag 2006 och den inför 2007 innebar också mycket viktiga intäkter till verksamheten.
Nyckeltal
Tips per mån till Hotline
Unika besökare på hemsidan
Webb-publiceringar om ECPAT
Stödmedlemmar
Insamlade medel
Statliga bidrag
Ändamålskostnader
Medelantal anställda

2006
946
225 683
440
618
4 893 781
3 022 319
6 519 189
7,0

2005
1 129
115 032
442
521
6 418 471
2 716 000
6 701 094
7,5

2004
437
5 096 006
2 460 320
5 219 283
5,8

2003
350
5 364 771
2 662 837
4 192 564
4,6

2002
280
5 641 090
2 785 076
5 127 113
4,9

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De viktigaste händelserna finns redovisade under rubrik Information om verksamheten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Den sista januari avslutades namnuppropet om ökade resurser till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp och den första februari överlämnades 26 327 namnunderskrifter till Rikskriminalpolisens chef.

Medlemmar
ECPAT har tre olika medlemskategorier: organisationsmedlemmar, stödmedlemmar och enskilda medlemmar. Under året
har ECPAT haft 19 medlemsorganisationer, samma som under 2005, se Verksamhetsberättelsen. Vid årsskiftet hade antalet stödmedlemmar ökat till 681 och antalet enskilda medlemmar till 35.

Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2006-04-06 med 23 röstberättigade enskilda medlemmar och 11 medlemsorganisatio-
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ner. På grund av att föreningens ordförande avgick av personliga skäl kort efter årsmötet genomfördes ett extra årsmöte
2006-09-07, då styrelseledamoten Christian Diesen valdes till ny ordförande. Det ordinarie årsmötet valde en valberedning bestående av en sammankallande plus fyra ledamöter, varav en representerar medlemsorganisationerna och en är
ungdomsrepresentant. Där omvaldes också föreningens auktoriserade revisor och en revisorssuppleant.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande plus sex ledamöter. Inget nyval till Christian Diesens tidigare post gjordes,
vilket innebar att en av styrelseplatserna varit vakant under drygt halva året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, och
den posten innehas av Jennie Nordin. Två styrelseplatser är reserverade för medlemsorganisationerna och det är Plan
Sverige och Kristdemokratiska Kvinnoförbundet som innehaft dessa sedan årsmötet. En ungdomsrepresentant har varit
adjungerad till styrelsen under året. Styrelsen har hållit nio protokollförda styrelsemöten, plus två konstituerande möten.
Den genomsnittliga närvaron på styrelsemötena har varit 5,3 ledamöter inkl. ordförande. En styrelseledamot har under
året använt möjligheten att få arvode/ersättning för förlorad arbetsinkomst för att närvara vid styrelsemöten.
Kansliet har under året bestått av generalsekreterare Helena Karlén plus sex anställda: en jurist / hotlineansvarig, en
jurist / ungdomsansvarig, en turism- / marknadsföringsansvarig, en pressekreterare, en ekonom och en administratör /
volontäransvarig.
ECPATs expertråd har under året bestått av 15 personer från olika delar av samhället och med olika specialkompetenser,
se Verksamhetsberättelsen. Två rådsmöten har genomförts med nio respektive sju närvarande rådsledamöter.
ECPATs två ambassadörer Åsa Jinder och Kjell Bergqvist har under året framför allt bidragit till den stora insatsen som
heldagsevenemanget i Kungsträdgården innebar.
Hennes majestät Drottning Silvia har liksom tidigare året varit ECPAT Sveriges beskyddare.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsmötet följande disposition:
Balanserat kapital vid detta års början:
Ändamålsbestämning Hotlineprojektet vid detta års början:
Ändamålsbestämning Hotlineprojektet från detta års resultat:
Att föra till det balanserade kapitalet från detta års resultat:
Totalt eget kapital vid detta års slut:
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3 073 973 kr
114 000 kr
111 100 kr
270 021 kr
3 569 094 kr

resultaträkning
Not
2006
2005
VERKSAMHETSINTÄKTER
2 		
Medlemsavgifter		
318 558
253 825
Insamlade medel		
4 893 781
6 418 471
Statliga bidrag		
3 022 319
2 716 600
Övriga intäkter		
54 242
55 497
Summa verksamhetsintäkter		
8 288 900
9 444 393
			
V E R K S A M H E T S KO S T N A D E R
		
Ändamålskostnader		
-6 519 189
-6 701 094
Insamlingskostnader		
-493 279
-1 677 396
Administrationskostnader		
-1 072 641
-858 197
Summa verksamhetskostnader		
-8 085 109
-9 236 687
V E R K S A M H E T S R E S U LTAT 		

203 791

Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper		
174 259
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
3 939
Räntekostnader		
-868
Summa resultat finansiella investeringar		
177 330

207 706

69 937
729
-495
70 171

R E S U LTAT E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R 		

381 121

277 877

Å R E T S R E S U LTAT 		

381 121

277 877

			
F Ö R D E L N I NG A V Å R E T S R E S U LTAT
7 		
Årets resultat enligt resultaträkningen		
381 121
277 877
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel tidigare år		
0
20 000
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året		
-111 100
-114 000

K VA R S T Å E N D E B E L O P P F Ö R Å R E T /
F Ö R Ä N D R I NG B A L A N S E R AT K A P I TA L

270 021

183 877
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balansräkning
Not
2006
2005
T I L L GÅNG A R
			
A N L Ä GGN I NG S T I L L GÅNG A R 			
Materiella anläggningstillgångar 			
Inventarier
4
40 354
52 283
Finansiella anläggningstillgångar 			
Långfristiga värdepappersinnehav
5
1 358 123
908 864
Summa anläggningstillgångar		
1 398 477
961 147
O M S Ä T T N I NG S T I L L GÅNG A R 			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar 		
0
79 990
Övriga fordringar 		
160 049
342 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
344 471
374 986
		
504 520
797 177
Kassa och bank 		
2 581 997
2 085 359
Summa omsättningstillgångar		
3 086 517
2 882 536
S U M M A T I L L GÅNG A R 		

4 484 994

3 843 683

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R 			
E G E T K A P I TA L
7 		
Ändamålsbestämt Hotlineprojektet		
225 100
114 000
Balanserat kapital		
3 343 994
3 073 973
Summa eget kapital		
3 569 094
3 187 973
KO R T F R I S T I G A S K U L D E R 			
Leverantörsskulder		
238 043
50 173
Skuld till Sida
8
3 943
78 415
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
9
673 914
527 122
Summa kortfristiga skulder		
915 900
655 710
S U M M A E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R 		

4 484 994

3 843 683

NO T 1 R E D O V I S N I NG S - O C H V Ä R D E R I NG S P R I N C I P E R
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, mall för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI,
Stiftelsen för Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år, förutom att intäkter från externa företags försäljning
av varor till förmån för ECPAT i enlighet med rekommendationer från FRII respektive SFI redovisas under insamlade medel.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. Medlemsavgifter och insamlade medel i form av kontanter från privatpersoner, företag och
organisationer redovisas i den period då de 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 kanslikostnader. Samkostnaderna fördelas på de olika verksamhetsområdena enligt en fördelningsnyckel som är relaterad till hur stor del av arbetstiden personalen ägnar respektive
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verksamhetsområde. Som insamlingskostnader klassificeras de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter. Hit räknas de till insamlingskostnaderna fördelade samkostnaderna samt kostnader för extern 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.

NO T 2 V E R K S A M H E T S I N T Ä K T E R
		
Medlemsavgifter		
Stödmedlemmar och enskilda medlemmar		
Medlemsorganisationer		
		
		
Insamlade medel		
Gåvor från enskilda personer		
Gåvor från församlingar		
Gåvor från organisationer		
Gåvor från företag		
Sponsring från företag		
buy aid AB försäljning kontorsmateriel till företag (ECPAT får 10% av nettopriset)		
In Line Out AB vykort till privatpersoner		
RT Information AB julkort till företag		
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm		
II-stiftelsens Internetfond		
Lindmarkers stiftelse och Reseindustrins barnfond		
Sparare i Bancos Humanfond och HumanPension		
Gåvor till flodvågsinsamlingen		
		
		
Av insamlade medel har allt utom 25 300 kr
(50 630 kr 2005) insamlats via 90-konto.
		
		
Statliga bidrag		
Informationsbidrag Sida		
Organisationsbidrag Socialstyrelsen		
SSR Konsumentråd bidrag SIS-arbete		
EU-kommissionen resebidrag Internetkonferens		
		

2006

2005

271 558
47 000
318 558

206 825
47 000
253 825

161
93
367
168
797
2 349
530

696
493
316
950
610
741
462
0
250 000
100 000
55 000
19 513
0
4 893 781

175 126
89 934
88 448
462 734
150 000
2 367 024
1 883 409
38 172
250 000
150 000
0
20 045
743 579
6 418 471

		
2 373 080
600 000
39 906
9 333
3 022 319

2 316 600
400 000
0
0
2 716 600

2006
18 000
428 548
1 854 835
2 301 383

2005
14 000
396 758
1 864 006
2 274 764

822 873
(122 882)

751 239
(54 941)

NO T 3 L ÖN E R , A N D R A E R S Ä T T N I NG A R O C H S O C I A L A KO S T N A D E R
Löner och andra ersättningar		
Styrelse		
Generalsekreterare		
Övriga anställda		
Totala löner och ersättningar		
		
Sociala kostnader		
(varav pensionskostnader)		
		
Se avsnittet Organisationsutveckling i Verksamhetsberättelsen för ideella insatser. 		
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NO T 4 I N V E N TA R I E R
		
Ingående anskaffningsvärde		
Inköp		
Försäljningar och utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
		
Ingående avskrivningar		
Försäljningar och utrangeringar		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Utgående restvärde enligt plan		

2006
204 044
27 950
-16 711
215 283

2005
179 680
31 552
-7 188
204 044

151 761
-16 711
39 879
174 929
40 354

111 165
-7 188
47 784
151 761
52 283

Anskaffningsvärde
102 344
369 563
444 156
444 156
1 360 219

Marknadsvärde
99 701
369 383
444 401
444 638
1 358 123

2006
908 864
0
174 259
275 000
1 358 123

2005
842 165
66 699
0
0
908 864

2006
218 409
85 924
40 138
344 471

2005
256 113
84 866
34 007
374 986

		
Ändamålsbestämt
Balanserat
		Hotline
kapital
Ingående balans		
114 000
3 073 973
Reserveringar		
111 100		
Utnyttjande			
Årets saldo			
270 021
Utgående balans		
225 100
3 343 994

Totalt
eget kapital
3 187 973

NO T 5 L ÅNG F R I S T I G A V Ä R D E P A P P E R S I NN E H A V
Totalt innehav i fonder		
Banco Humanfond		
Banco Likviditetsfond		
ABN AMRO Penningmarknadsfond		
ABN AMRO Penningmarknadsfond Plus		
		
		
		
Ingående bokfört värde		
Återföring nedskrivningar		
Kapitalvinst vid omplacering		
Köp av fondandelar		
Utgående bokfört värde		

NO T 6 F Ö R U T B E TA L D A KO S T N A D E R O C H U P P L U P N A I N T Ä K T E R
		
Upplupna intäkter		
Hyra 		
Övriga poster		
		

NO T 7 E G E T K A P I TA L

3 569 094

NO T 8 S K U L D T I L L S I D A
		
Ränta att återbetala		
Omallokerade medel till nästa år		
		

2006
3 943
0
3 943

2005
5 335
73 080
78 415

2006
188 791
60 568
56 682
11 940
355 933
673 914

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

NO T 9 U P P L U P N A KO S T N A D E R O C H F Ö R U T B E TA L D A I N T Ä K T E R
		
Upplupna semesterlöner		
Upplupna sociala avgifter 		
Upplupen skatt		
Upplupen särskild löneskatt		
Övriga poster		
		

N o t 1 0 M edela n tal a n ställda
2006
Sverige
Totalt
Totala årslöner på under
ett halvt prisbasbelopp som ej
tagits med i statistiken
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Antal anställda
7,0
7,0

2005
Varav män
1,0
1,0

12 986 kr		

Antal anställda
7,5
7,5

29 932 kr

Varav män
2,0
2,0

Stockholm 2007-03-26

Christian Diesen Ordförande

Jennie Nordin Vice ordförande

Josephine Appelqvist

Monica Dahlström-Lannes

Sara Philipson Plan Sverige

Rosita Runegrund Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

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 2006. 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 11 april 2007

Lennart Elftman
Auktoriserad revisor, KPMG
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Omslagsfoto: Barbro Paulsson.

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 medlem i ECPAT International och ingår i organisationens internationella nätverk med aktiv representation i 76 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.

40

