Verksamhetsberättelse
ECPAT Sverige 2009

Fotograf: Jonas Gratzer

ECPAT Sverige arbetar
mot barnsexhandel:
barnpornografi, barnsexturism
och människohandel med barn
för sexuella ändamål
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Omslagsbilden
Utanför ett hus med plåttak på den nepalesiska landsbygden sitter
en mormor som klandrat sig själv i flera år efter att ha förlorat sitt
barnbarn till människohandlare.
   – Först trodde jag att hon hade förälskat sig i en pojke och
rymt hemifrån, men efter några dagar förstod jag att hon blivit
lurad, säger Parvati med en röst märkt av fattigdomens sigill,
tuberkulos, och med ett krampaktigt tag om de två kvarvarande
passbilderna.
     De övriga två lämnade hon in till ECPAT-organisationen Maiti
Nepals juridiska avdelning. I fjol hände det ofattbara.
     – Maiti Nepals lokalkontor i byn tog kontakt med mig och sa
att hon var i säkerhet på rehabiliteringscentret i Katmandu, snart
är hon på väg tillbaka, säger Parvati som kommer att trotsa det
sociala tabut och ta emot henne. På frågan om hon vet var dotterdottern har varit pekar Parvati söderut. Mot det indiska slättlandet.
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10 viktiga
resultat av
ECPAT:s
arbete 2009.

På initiativ av ECPAT Sverige kommer
Örebro Universitet att inrätta en kurs
under 2010 om barnsexhandel. Kursen
är på 7,5 poäng och syftar till att ge
grundläggande kunskap om barnsexhandel utifrån ett internationellt och ett
nationellt perspektiv. Kursen är tvärvetenskaplig och ska belysa juridiska,
sociala och psykologiska aspekter.
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Under året lanserades ECPAT:s bok
”Barnsexhandel – kommersiell sexuell
exploatering av barn”. Det är den första
svenska boken som tar ett helhetsgrepp över barnsexhandelns tre områden: barnpornografi, barnsexturism
och människohandel med barn för
sexuella ändamål. Boken som offentliggjordes såväl under Almedalsveckan
som Bokmässan i Göteborg, ges ut av
Jure Förlag.

Kampanjen Support Kim samlade snabbt
över 7000 supporters via Internetsidan
www.supportkim.com och sociala
medier. Kampanjen har bl a använts för
att trycka på regeringen om att driva
frågan om barnsexturism i samband
med ett EU-möte i november. Mötet
var del av det svenska EU-ordförandeskapet.

I december 2008 utarbetade ECPAT
en omfattande alternativrapport till
FN:s Barnrättskommitté som granskar
hur länderna lever upp till FN:s Barnkonvention. Flera av punkterna i alternativrapporten togs med i barnrättskommitténs slutrapport under 2009. I
rapporten riktar de kritik mot Sverige
för betydande brister i arbetet mot
barnsexturism.

I februari anslöt sig branschorganisationen Bankföreningen till ECPAT:s
och Skandiabankens samarbete för
att bilda en svensk finanskoalition mot
barnpornografi. Arbetet har drivits sedan
2007 med mål att försvåra handel med
övergreppsbilder på barn. Under hösten
skrev ECPAT avtal med de fyra storbankerna.

Under Almedalsveckan publicerades
en debattartikel på DN Debatt under
rubriken ”Svenska barnsexturister kan
räkna med att gå fria”. Som undertecknare stod ECPAT:s ordförande Pierre
Schori och EU-parlamentarikern Alf
Svensson. De båda tidigare biståndsministrarna uppmanade sina respektive politiska block att ta barnsexturismen på allvar, inte minst inför
valet.

Barn i asylärenden utan anhöriga kan
befinna sig i riskzonen för människohandel och sexuellt utnyttjande. Detsamma gäller barn som anländer efter
övriga familjen. En del försvinner spårlöst efter en kort tid. I andra fall är det
oklart om barnet tillhör den påstådda
familjen. Under året har brister i hanteringen av barn kommunicerats till
Migrationsverkets generaldirektör Dan
Eliasson. Migrationsverket arbetar nu
för att åtgärda bristerna.

Styrelsen för TRAC-utbildningarna,
som fokuserar på turism och resande,
tog under året beslut om att göra hållbar turism till ett obligatoriskt moment.
Det är exakt vad ECPAT förespråkat
under flera år och innebär att barnsexturism kommer att tas upp som del av
utbildningen.

ECPAT deltog i det omfattande samarbetet mellan sju barnrättsorganisationer och en myndighet för att uppmärksamma att FN:s Barnkonvention
fyllt 20 år. ECPAT Sverige deltog bl a
genom organisationens ungdomsgrupp.
Samarbetet, som Drottning Silvia tog
initiativ till, resulterade i ett stort antal
publika aktiviteter.

ECPAT:s motionsunderlag om åtgärder
mot barnsexturism resulterade i fem
riksdagsmotioner från ledamöter i
samtliga partier. Motionsunderlag om
barnpornografi resulterade i två motioner från riksdagsledamöter i alla partier
förutom socialdemokraterna.

ECPAT flyttar fram positionerna
Det har gått trögt att få politiskt fokus på två av barnsexhandelns områden – barnsexturism och barnpornografi. Istället finns enbart människohandel på den politiska agendan. Människohandel är ett
viktigt problem, men barnsexturister som reser utomlands för att köpa sex av barn får inte glömmas
bort. Inte heller förövare som dokumenterar övergreppen och sprider filmer och bilder över nätet som
barnpornografi. Men under året skedde något som kan bli mycket viktigt längre fram. Händelsen visar
återigen hur en liten organisation med annorlunda metoder kan påverka stora skeenden.

I oktober hölls en ministerkonferens med flera hundra deltagare som var del av det svenska ordförandeskapet i EU. Bland
annat medverkade justitieminister Beatrice Ask och ministerkollegor från andra EU-länder. Formellt skulle konferensen
enbart handla om människohandel. Konferensen fick dock en
önskad vändning.
HM Drottning Silvia deltog som konferensens inledningstalare på konferensen. I talet påpekade hon hur barnsexköpare
bidrar till människohandelsströmmar av traffickerade barn. Dessutom hur övergreppen tidvis dokumenteras och sprids som
barnpornografi över nätet. Det blev tydligt i Drottningens tal hur
de tre områdena människohandel, barnsexturism och barnpornografi är interrelaterade.
Talet gjorde ett starkt intryck på deltagarna och under konferensen återkom barnsexturism och barnpornografi. Så även i
den slutliga konferensdeklarationen som konstaterar följande:
”In responding to a demand for sexual services, children are
trafficked to tourist resorts with a view for their exploitation by
travelling sex offenders. Children are also trafficked for the purpose of producing child pornography. In continuing and enhancing a partnership between the EU, third countries, regions and
organisations at international level, these particular phenomena should be given increased attention”.
Betydelsen av skrivelsen ska inte underskattas. Det handlar trots allt om ett möte mellan EU-ministrar där deklara-
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tionen är en plattform för framtida EU-politik på området. Framförallt barnsexturism, och även barnpornografi, har aldrig fått
ett sådant erkännande som brottsområde tidigare. Det är en
stor framgång!
Men vad har detta med ECPAT att göra? Organisationens verksamhet har på senare år betonat just kopplingen
mellan olika former av sexualbrott mot barn – och att det ensidiga fokuserandet på människohandel inte kan fortgå. De
olika brottsområdena är del av samma problematik och förtjänar lika mycket uppmärksamhet.
Inför konferensen fick ECPAT än en gång möjlighet att
påpeka just detta. Denna gång i form av talskrivare för Drottningens tal på konferensen. Drottningen som sedan många år
är ECPAT:s beskyddare godkände talet och förstod självklart
värdet av att lyfta övriga barnsexhandelns områden.
Resultatet är att barnsexturism och barnpornografi nu finns
i ministerkonferensens slutdokument. ECPATs tidvis okonventionella opinionsarbete gav oväntat stort resultat. Arbetsinsatsen var förhållandevis liten men rätt placerad för att ge maximal
effekt. Nu återstår att bevaka hur konferensdeklarationen följs
upp av EU-länderna.
Spännande!

Barnsexturism
Barnsexturism är fortfarande ett försummat brottsområde. Samtidigt har viktiga framsteg gjorts.
Under 2009 greps flera personer misstänkta för sexualbrott mot barn utomlands. Dessutom väljer
allt fler svenskar att agera vid tecken på barnsexturism enligt en ny undersökning. Det är några av
årets framgångar.

I dagsläget arbetar en handfull personer på Rikskriminalpolisen i en särskild grupp mot barnsexturism. Mycket av
ECPAT:s opinions- och påverkansarbete under de senaste åren
har utgått från rekommendationen att svenskt rättsväsende
behöver mer resurser för att utreda sådana brott.
Ytterligare ett mål är att regeringen tar området på större
allvar. Bland annat utifrån åtgärdsförslag som ECPAT försett
socialminister Göran Hägglund med. Hägglund har sedan 2006
ett samordningsansvar över departementen för arbetet mot
barnsexturism. Det är även socialdepartementet som ansvarar för Sveriges arbete med FN:s Barnkonvention. ECPAT har
gett regeringen både kritik och beröm.
Under året har ECPAT riktat flera insatser både mot polis
och regering. Den 29 april genomförde ECPAT tillsammans
med Riksdagens tvärpolitiska barngrupp ett seminarium om
barnsexturism med ett 60-tal åhörare. Huvudtalare var Seila
Samleang från den kambodjanska frivilligorganisationen APLE
- Action Pour Les Enfants, inbjuden av ECPAT. APLE har i samarbete med kambodjansk polis bidragit till ett stort antal fällande domar mot utländska barnsexturister. Under hans besök
i Sverige ordnade ECPAT även möten med chefen för Rikskriminalpolisen samt den svenska polissambandsmannen
som är stationerad i Bangkok. Vidare arrangerades möten med
journalister från Dagens Nyheter, Sveriges Television, Svenska
Dagbladet och Sveriges Radio för att informera om barnsexturism och situationen i Kambodja. Det resulterade i en stor
artikel i Svenska Dagbladet.
Knappt en vecka senare, och efter Seila Saleangs hemkomst,
greps en svensk i Kambodja misstänkt för sexuella övergrepp
mot barn. ECPAT tipsade SVT:s nyhetsredaktion om gripandet
och servade under dagen media med information och kontaktuppgifter till APLE. Helgen efter publicerade Aftonbladet
ett personporträtt på Seila Samleang tillsammans med bildmaterial från ECPAT. En vecka senare greps ytterligare två
svenskar i Thailand för samma slags brott. ECPAT intervjuades
av TT, Göteborgs-Posten, SVT:s webbupplaga, Radio Stockholm
och Svenska Dagbladet. Morgonen efter intervjuades generalsekreteraren och pressekreteraren i SVT:s respektive
TV4:s morgonsoffa.

Seila Samleang från den kambodjanska barnrättsorganisationen APLE.

FN-kritik mot Sverige
FN:s Barnrättskommitté har kritiserat Sverige för brister i arbetet
mot barnsexturism. Kommittén granskar vart femte år hur länderna lever upp till FN:s Barnkonvention. I kritiken återfinns flera av
punkterna som ECPAT Sverige lyft fram i sin alternativrapport.
I kommitténs slutdokument efter granskningen av Sverige
konstateras bl a följande:
“The Committee is concerned at the lack of data on the number
of Swedish citizens involved in sexual exploitation of children
abroad as well as the types of offences. The Committee is also
concerned at the limited information provided on investigations,
prosecutions and punishments of the perpetrators.”
Det råder alltså bristande kunskap om något så grundläggande som polisutredningar, åtal och domar rörande barnsexturism. Kommittén kommer därefter med ett antal rekommendationer till regeringen och en uppmaning att öka arbetet mot
brottsområdet. Däribland att säkerställa systematisk insamling
av information om övergrepp mot barn som begås utomlands
samt åtal och domar.
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Resultat: I kritiken från FN:s Barnrättskommitté
återfinns flera av punkterna som ECPAT Sverige
lyft fram i sin alternativrapport.

Barnrättskommittén uppmanar även regeringen att bedriva
opinionsbildande verksamhet för att påverka attityder kring
brottsområdet. Bland annat nämns en vanlig föreställning bland
förövare att sex med barn i fattigare länder är “okej”. Regeringen uppmanas även säkerställa att förövare som begår övergrepp utomlands åtalas och döms i Sverige, om de inte åtalas
på plats. Den möjligheten har funnits sedan 1960-talet men
har utnyttjats endast vid ett fåtal tillfällen.
Före slutrapporten från FN:s Barnrättskommitté hölls en
hearing i Genève med den svenska regeringen i maj månad.
Under hearingen närvarade ECPAT och flera andra frivilligorganisationer.
Ett uppföljande möte hölls på socialdepartementet i september för att presentera regeringens syn på rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté. Bland deltagarna fanns,
förutom ECPAT och ett flertal andra organisationer, UD, justitiedepartementet och utbildningsdepartementet. Dessvärre meddelade socialdepartementets representanter att några svenska
initiativ mot barnsexturism inte fanns planerade. Det är enbart
svenska barn som är departementets ansvarsområde, konstaterade departementets tjänstemän. Samtidigt skriver socialminister Göran Hägglund i regeringens handlingsplan mot sexuell exploatering av barn att Sverige ska ”skydda barn från
kränkningar som utförs av personer som är bosatta i vårt eget
land, oavsett var i världen övergreppen sker”.
Enligt samma handlingsplan skulle barnsexturism diskuteras på ett möte under det svenska EU-ordförandeskapet
i november. Ett mål i handlingsplanen är att förstärka samarbetet på EU-nivå kring frågor som rör ”sexuell exploatering
av barn i samband med barn och resande”. Mötet genomfördes den 20:e november med deltagare från EU:s Permanent
Intergovernmental Group l’Europe de l’Enfance, vice ordförande i Europeiska kommissionen och ett flertal europeiska
ministrar i Stockholm. Mötet sammanföll med 20-årsdagen av
FN:s Barnkonvention.
Barnsexturism diskuterades aldrig på det mötet men däremot på ett tjänstemannamöte den 19:e november. Målsättningen var dock reducerad till att lyfta frågan och se om det fanns
intresse bland andra länder. För att öka trycket på regeringen skrev ECPAT tillsammans med Solresor, Fritidsresor, Ving,
Apollo och Lotus Travel en debattartikel i Göteborgs-Posten

8

samma dag som mötet. Kort dessförinnan informerades socialdepartementet om den kommande debattartikeln. Under
rubriken ”Sätt stopp för barnsexturism” uppmanades social
minister Göran Hägglund att leva upp till handlingsplanen och
föreslå konkreta insatser för EU-länderna mot barnsexturism.

Anmäl barnsexturism!
Tips om misstänkt barnsexturism är ofta en förutsättning för att
polisen ska kunna agera. Ett mål är därför att fler resenärer vet
var och vem de kan kontakta.
Gemensam annonsering har genomförts tillsammans med
Rikskriminalpolisen i tidningarna Vagabond, Swedish Bulletin
och en bilaga i Svenska Dagbladet. ECPAT har även annonserat
i Arlanda Express, Fritidsresors och Apollos ombordtidningar,
på skyddsomslag i väntrum på vaccinationscentraler, Må Bra,
Föräldrar och Barn samt Äventyrliga Föräldrar. Budskapet var
att anmäla misstänkt barnsexturism och ge information om polisens e-postadress och ECPAT Hotline. ECPAT har även skrivit
en artikel i Apollos ombordtidning Stopover.
Effekterna av annonsen som infördes i Vagabond m fl tidningar mättes i en Omnibus-mätning. Där tillfrågas målgruppen
hur de uppfattar annonsbudskapet som helhet, hur trovärdig
annonsen är, om läsaren har användning av informationen, om
den förmedlar någonting nytt och om den får läsaren att överväga att skaffa mer information eller agera på något sätt (i detta fall
att ställa krav på sin researrangör nästa gång de bokar en resa).
Av 401 respondenter svarade:
• 67 procent att annonsen hade ett innehåll som var användbart,
• 49 procent att annonsen får dem att överväga att skaffa mer
information om frågan,
• 61 procent att annonsen får dem att vilja agera,
• 77 procent att de vid bokning av resa kan tänka sig att fråga
om reseföretaget arbetar mot barnsexturism.
Ytterligare ett resultat av ECPAT:s påverkansarbete är information som lagts ut på UD:s Internetsida. Informationen uppmanar resenärer att anmäla sexualbrott mot barn och anger
hur det kan göras.

Resultat: Efter flera års opinionsarbete väljer nu
allt fler resenärer att agera mot barnsexturism på
utlandsresan.

En av tio har sett tecken på barnsexturism

Stöd Kim!

Resultat av årets och tidigare års uppmaning att anmäla
barnsexturism har gett resultat. Det visar en undersökning
genomförd under hösten 2009 av YouGov på uppdrag av
ECPAT Sverige.
Undersökningen visar – liksom 2007 – att ca tio procent av

Kim är en fingerad figur skapad av ECPAT Sverige för att representera barnsexturismens brottsoffer. Kim skulle kunna
vara en pojke i Sydostasien eller en flicka i Sydamerika. Men
Kim är mer än så. Det är ett kämpande offer som vill skapa förändring och sätta fokus på barnsexturismen. Kampanjen är

de svenskar som rest utanför Europa sett tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt. Ca en procent menar att det
rört sig om en svensk. Av de länder som nämns är Thailand
klart vanligast. Andra länder är Kambodja, Brasilien, Gambia
och Kenya.
Av dem som sett tecken på barnsexturism svarade hela
90 procent 2007 att de inte gjorde något åt detta. I undersökningen 2009 hade siffran sjunkit till 50 procent. De som valde
att agera markerade att det var fel, anmälde till polisen eller
tipsade t ex ECPAT.

ett nytt sätt att nå ut med budskap kring ECPAT:s frågor. Målet
är att figuren ska bli ett synligt varumärke och få så många
anhängare som möjligt. Därigenom ska Kim bidra till opinionsoch påverkansarbete kring barnsexturism.
Som start på kampanjen genomfördes annonsering i papperstidningarna Metro, Sydsvenska Dagbladet
och Vagabond. På webben fanns annonser på Blocket.se,
Metro.se, Expressen.se, Vagabond.se, Sydsvenskan.se samt
i lokaltidningar.

Socialminister Göran Hägglunds medarbetare mottar vykort från Kims
supporters med uppmaning att inte glömma frågan om barnsexturism
inför ett kommande EU-möte.

Kim

Annonseringen ledde in till kampanjsidan www.supportkim.com. Där finns även länkar till Kims facebookgrupp och
twitterkonto. På kampanjsidan föreslås även aktiviteter. Ett
exempel var det tidigare nämnda EU-mötet den 20 november. Inför mötet samlade Kim in namn via kampanjsidan.
Namnen trycktes sedan på vykort som överlämnades till
socialdepartementet. Texten på vykorten uppmanade Göran
Hägglund att inte glömma barnsexturismfrågan under det
kommande mötet.
I december uppmanade Kim sina supporters att skriva
insändare till tidningar och skicka uppmuntrande e-post till
riksdagsledamöter som skrivit motioner om barnsexturism.
Kims bagagelappar har delats ut till resenärer på Arlanda och
till reseföretag.
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ECPAT har även nått ett trettiotal bloggare som skrivit om kampanjen. Möjlighet finns även att placera en kampanjbanner på
sin blogg vilket ca 60 bloggare har gjort. Runt 390 personer har
även infogat en mailsignatur om kampanjen som automatiskt
syns i e-post som skickas. Kring årsslutet hade Kim över 7000
supporters, mestadels från Sverige.

ett rättighetsperspektiv.
Det löpande arbetet med reseföretagen består i att säkerställa
interna informationsrutiner och information till resenärer i kataloger, på webbsidor m.m. Detta görs genom löpande dialog och
i samband med utbildningstillfällen där ECPAT förser företagen
med power points, böcker och annat informationsmaterial.

I nyhetsmedia har kampanjen uppmärksammats i Länstidningen Östersund, Resumé, SVT Jämtlandsnytt, Östersundsposten, Dagens Media och nättidningen Stand By.

Föreläsningar har genomförts hos Lotus Travel och Apollo, två av de företag som undertecknat Uppförandekoden. Hos
Lotus Travel deltog chefer och kontaktpersoner för den kinesiska personalen. Undertecknarna har även fått digitalt material
att använda vid interna föreläsningar. Apollo genomförde under
året tre utbildningsdagar i Thailand för anställda och chefer på
lokala hotell samt egen personal.
En stor del av utbildningarna sköts dock av företagen själva. För att frågan ska leva vidare uppmuntrar ECPAT företagen
att ta egna initiativ. Två bra exempel är från Apollo och Fritidsresor. Apollo genomförde två workshops för samarbetspartners
i Thailand i oktober under rubriken “The protection of children
in tourism: a shared responsibility”. De har även producerat en
skrift “Frågor och svar” till resenärer som de lagt på sin webbsida med information om arbetet mot barnsexturism.
Fritidsresor/TUI har under året tagit fram nya och tydligare klausuler om etiskt och socialt ansvar för leverantörskontrakt. Dessutom har utbildningsmaterial tagits fram till
företagets områdeschefer för att hjälpa dem kommunicera de
nya avtalsklausulerna. Informationsmaterialet kommer att gås
igenom med hotellcheferna och sedan överräckas till respektive hotelledning för användning på sina hotell.
Fritidsresor har också genomfört ett seminarium under
namnet ”Corporate Social Responsibility as a Competitive
Advantage” på en internationell resmässa i Thailand. Den thailändska industrin uppmanandes under seminariet att öka fokusen på socialt ansvar. Ett ökat arbete för dessa frågor menade
Fritidsresor är nödvändigt eftersom ”intrycket av Thailand som
en ansvarstagande spelare är i fara”. Farhågorna är ett minskat
antal resenärer och därmed minskade inkomster.
Thai Hotel Association med över 400 medlemmar gick ut i
ett nyhetsbrev om detta till alla sina medlemmar och utlovade
ett återkommande möte om dessa frågor under vintern. Den
nationella resebranschtidningen TTR Weekly skrev en artikel
om seminariet. I artikeln står att Thai Hotel Association även

Övrigt arbete
Motionsunderlag från ECPAT gällande åtgärder mot barnsexturism resulterade i fem riksdagsmotioner lagda av riksdagsledamöter som tillsammans representerar samtliga partier.
Under Almedalsveckan publicerades en debattartikel på
DN Debatt under rubriken ”Svenska barnsexturister kan räkna
med att gå fria”, undertecknad av Pierre Schori (ECPAT:s ordförande och socialdemokrat) och Alf Svensson (ledamot i
ECPAT:s Råd och EU-parlamentariker för Kristdemokraterna).
Dessa båda tidigare biståndsministrar uppmanade sina respektive politiska block att agera.
Den åttasidiga A5-broschyren ”Barnsexturism och svenskars övergrepp utomlands” har uppdaterats och nytryckts. Av
dessa har 3 340 exemplar spridits.

Uppförandekoden

ECPAT Sverige samarbetar sedan flera år med reseföretag.
Genom en Uppförandekod åtar sig företagen att arbeta mot
barnsexturism. Det sker bl a genom utbildning av personal,
information till resenärer och krav på underleverantörer som
hotell. Årets mål var att höja kunskapsnivån hos företagens
kontaktpersoner, anställda och resenärer om barnsexturism
och de krav som koden ställer. Dessutom att förmå turismutbildningar att undervisa om socialt hållbar turism utifrån
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Resultat: Turismutbildningar ska börja ta upp
hållbart resande, däribland barnsexturism. Det
är exakt vad ECPAT förespråkat och arbetat för
under lång tid.

ska kontakta den thailändska ministern för turism och sport för
att kräva ökat fokus på kontroll av hotell framöver.
Vidare har två artiklar författade av ECPAT publicerats i
Apollos kvartalsvisa ombordtidning. Den ena om Uppförandekoden och CSR – Corporate Social Responsibility. Den andra
om ECPAT och arbetet mot barnsexturism. Varje upplaga mot-

möjlighet gavs att berätta mer om problematiken. Flera turismutbildningar gjorde testet och fyra skolor bjöd in ECPAT att
komma och föreläsa. ECPAT genomförde även en föreläsning
tillsammans med Schyst Resande för studenter på turismutbildningar från hela landet. Föreläsningen handlade om resandets
baksida och hur resebranschen kan skapa förändring.

svarar ca 35 000 ex och finns på flygplanen, i butikerna samt
skickas hem till de 5 000 bästa kunderna. ECPAT har annonserat i flera av undertecknarnas ombordtidningar.

ECPAT arrangerade även ett seminarium på TUR tillsammans med EMBRATUR, den brasilianska turismmyndigheten,
och en konsultfirma som arbetat med en upplysningskampanj
mot barnsexturism i norra Brasilien: “call 100”. Tanken var att
svenska reseföretag skulle få ökad förståelse för länder drabbade av barnsexturism, och visa på behovet av handling från
svenska reseföretag och resenärer. Seminariet ledde till att ett
tiotal företag kontaktade EMBRATUR för mer information.

Omstrukturering
Under året har den internationella organisationen för Uppförandekoden genomgått en omstrukturering. Stadgeändringar
antogs på Uppförandekodens årsmöte om inrättandet av en ny
s k Board of Directors som kommer att vara Uppförandekodens
verkställande organ. Fem av de nio platserna i detta organ är
reserverade för representanter från resebranschen. Resterande fyra platser är avsedda för t ex nationella och internationella organisationer. Ledamöterna väljs på två år och är oavlönade. Årsmötet tog även beslut om att avgiftsbelägga företag för
medlemskap i Uppförandekoden baserat på företagets årliga
omsättning. Beslutet trädde i kraft 1 september 2009.
Under året har Uppförandekoden även varumärkesskyddats i Sverige hos Patent- och Registreringsverket under
namnet ”The ECPAT Code of Conduct for the Protection of
Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism”.

Bli en besvärlig resenär
ECPAT Sverige deltog på TUR-mässan, Skandinaviens största resmässa, tillsammans med nätverket Schyst Resande och
med en egen monter. Schyst Resande utgörs av sex organisationer som vill lyfta de sociala och ekonomiska baksidorna av
resandet. ECPAT:s mål på TUR-mässan var att få besökare att
ställa frågor och krav på socialt engagemang från reseföretag
för att motverka barnsexturism. Helt enkelt vara ”besvärliga”
och frågvisa resenärer.
Via en dator i montern kunde besökare testa hur besvärliga de var genom en webbenkät. Drygt 200 personer genomförde testet. Det fanns även möjlighet att fotograferas med skylten ”Besvärlig resenär” till webbsidan, vilket 40 personer gjorde.
Viktigast var dock den dialog som frågorna gav upphov till, där

Utbildningar vill skapa hållbar turism
I april tog styrelsen för TRAC-utbildningarna, som fokuserar på turism och resande, beslut om att göra hållbar turism
till ett obligatoriskt moment. Det är exakt vad ECPAT förespråkat och verkat för under flera år. Under 2009 har möte hållits med TRACs ordförande och ECPAT har även funnits med
som resurs för att förverkliga innehållet i beslutet. För närvarande drivs TRAC-utbildningar som KY-utbildningar, en eftergymnasial utbildningsform, i Båstad, Göteborg, Skellefteå, Söderköping, Uppsala, Norrtälje och Stockholm.
ECPAT har föreläst för ca 250 turismstudenter på turismutbildningar i Uppsala, Skellefteå, Norrtälje och på Södertörns
högskola. ECPAT föreläste även på ett nationellt seminarium
för turismutbildningar på TUR-mässan med ca 200 besökare.
Utvärderingar från föreläsningarna visar ofta att studenterna
är villiga att arbeta med frågorna. Under året har ECPAT intervjuats av och försett ca 20 högskolestudenter med material
om barnsexturism, arbetet med resebranschen, Uppförandekoden och socialt företagsansvar.

Res schyst!
ECPAT Sverige deltar i nätverket Schyst Resande som vill skapa
debatt kring resandets sociala och ekonomiska baksidor. Information om Uppförandekoden har tagits med i flera av nätverkets allmänna informationsmaterial, i den lärarhandledning
som tagits fram om hållbart resande och på Schyst Resandes
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Internetsida. Förslag att anta ECPAT:s Uppförandekod finns
med i rekommendationer till reseföretag.
Under året har ECPAT inom ramen för Schyst Resande
deltagit aktivt i möten och arbetsgrupper. ECPAT har deltagit
på TUR-mässan, Bokmässan, MR-dagarna, föreläst för ABF
i Skåne, skrivit debattartiklar som införts i nätverkets namn,
producerat information, länkar och texter till nätverkets Internetsida.
Schyst Resande har även arbetat för att få till en seminariedag för resebranschen om hållbart resande och socialt företagsansvar. Arbetet var framgångsrikt och i mars 2010 genomförs

ett halvdagsseminarium om hållbart resande tillsammans med
TUR-mässans ledning och Handelshögskolan i Göteborg.
Genom att ECPAT:s frågor integrerats i nätverket
Schyst Resande, och genom det nära samarbetet med
Jennie Dielemans som författat boken ”Välkommen till paradiset”,
har frågorna nått ett stort antal lärare. Inte minst genom en
föreläsningsserie om hållbart resande som genomfördes av
den Globala Skolan och Schyst Resande runt om i Sverige.

12

Samarbetet följdes upp genom produktion av en lärarhandledning till boken.

Fler aktiviteter
I övrigt har ECPAT deltagit i en mängd aktiviteter under
året. Det gäller Världsturistorganisationens 24:e Task Forcemöte i mars om barnsexturism, samt i Uppförandekodens internationella årsmöte samma månad. Vidare har organisationen
deltagit i en konferens om barnsexturism arrangerad av ECPAT
Nederländerna och Tyskland. Konferensen samlade representanter från Interpol, Europol och rättsväsende på nationell nivå,
ECPAT-grupper som arbetar med Koden i ett femtontal länder
samt ett antal reseföretag.
ECPAT deltog i en paneldiskussion om framtidens turism
under rubriken ”Turism - fredsfaktor och global motor” på den
stora seminariedagen Global Forum i Göteborg, som samlade drygt 1100 deltagare och dessutom 650 gymnasister och
folkhögskolestuderande i ett särskilt program. Global Forum
arrangeras av LO, Svenskt Näringsliv och Västra Götalandsregionen, Sida, ALMI, Business Region Göteborg och Göteborg & Co Näringslivsgruppen. ECPAT var även keynote speaker på den internationella forskarkonferensen om ”Sustainable
Tourism Development” på Södertörns Högskola i november.
Föreläsning har även hållits i Sjöbo i oktober inom ramen
för ABF Skånes temaserie om hållbart resande, och på turismutbildningen TEC i Norrtälje tillsammans med filmaren Lars
Wester.

Barnpornografi
I februari anslöt sig branschorganisationen Bankföreningen till ECPAT:s och Skandiabankens samarbete för att bilda en svensk finanskoalition mot barnpornografi. Arbetet har bedrivits sedan 2007
med målet att slå mot handeln med övergreppsbilder på barn. Betalsystemen som används går i
regel via bankerna. De kan därför stoppa och störa betalningar för barnpornografi. Finanskoalitionen
är numera ett faktum.

Årets process för att få med ytterligare banker i finanskoalitionen startade med ett seminarium 2 februari i regi av
ECPAT och Skandiabanken. Bland talarna fanns finansmarknadsministern, rikspolischefen, representanter från Rikskriminalpolisen, Internetleverantören 3:s vd, reseföretaget Ebookers
vd och ECPAT. Närvarade gjorde även H.M. Drottning Silvia.
Totalt deltog ca 50 personer som representerade finanssektorn,
näringslivet generellt och relevanta myndigheter.
Kort därefter offentliggjorde alltså Bankföreningen sitt stöd
till finanskoalitionen. Efter det har ECPAT skrivit samarbetsavtal med de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank. Därigenom åtar sig
bankerna att försvåra transaktioner för barnpornografi, inhämta kunskap om problematiken, förändra interna policies och
ta ställning mot barnsexhandel internt och externt. Ett separat avtal skrivs med polisen om tillgång till information för att
kunna stoppa transaktioner.
Den jämförelsevis snabba utvecklingen i Sverige gjorde
att ECPAT bjöds in att delta vid lanseringen av en begynnande europeisk finanskoalition – European Financial Coalition
(EFC) - på ett möte i London. ECPAT och Skandibanken bjöd
därför in EFC till Stockholm 19 maj för att dela med sig av de
svenska erfarenheterna. Deltagarna i EFC fick lyssna på föredragningar av ECPAT, Skandiabanken, Rikskriminalpolisen,
Bankföreningen, Finansinspektionen och finansmarknadsminister Mats Odell.

Finansmarknadsminister Mats Odell samtalar med representanter från
finanssektorn 2 februari på ECPAT:s och Skandiabankens seminarium.

Under Almedalsveckan genomförde ECPAT i samarbete med Skandiabanken en paneldebatt om allas brottsförebyggande ansvar med deltagande av ECPAT:s ordföran-

de Pierre Schori, Skandiabankens vd Fredrik Sauter, finansmarknadsminister Mats Odell, rispolischefen Bengt Svensson,
kriminologen Jerzy Sarnecki, företaget 3:s vd Peder Ramel och
Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Abrahamsson. Debatten var ett av de mer välbesökta evenemangen i Almedalen.
Skandia har ingått ett fördjupat avtal med ECPAT och
åtagit sig att utbilda all personal om barnsexhandel. Under
året har sammanlagt tio föreläsningar genomförts för Skandiabankens personal i olika delar av landet.
Under året har ECPAT även fört samtal med Sparbankernas Riksförbund kring möjligheterna att ansluta sig till finanskoalitionen.

Resultat: ECPAT har under hösten skrivit
samarbetsavtal med de fyra storbankerna.
De förbinder sig därmed att försvåra transaktioner för barnpornografi.

Spärrar ut barnpornografi
Under 2005 gick samtliga stora Internetleverantörer med på
att spärra barnpornografiska Internetsidor på initiativ av ECPAT
Sverige. Den som försöker nå någon av flera tusen spärrade
sidor hamnar istället på polisens stoppsida som förklarar varför sidan inte nås. Varje dygn visas stoppsidan upp till 50 000
gånger. Under året har fler Internetleverantörer anslutit sig till
samarbetet med polisen.
Ute i landet finns ett stort antal stadsnät som förser kunder
med Internet. ECPAT Sverige har därför haft dialog med Stadsnätsföreningens vd med mål att han skulle uppmana medlemmarna att samarbeta med polisen kring spärren mot barnpornografi. Resultatet blev en artikel publicerad i medlemstidningen
Stadsnät. Därefter har flera stadsnät visat intresse.
Det finns stora förhoppningar om att Japan inom en snar
framtid ska spärra barnpornografi på nätet. I studiesyfte besöktes Sverige av en representant från det japanska forskningsinstitutet Mitsubishi Research Institute för att intervjua relevanta aktörer. ECPAT berättade om arbetet med ECPAT Hotline och
hur organisationen tog initiativ till samarbetet mellan polisen
och Internetleverantörerna.
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”

”Vi vägrar att låta dessa
transaktioner gå genom
vår bank.”

- Skandiabankens vd Fredrik Sauter
om att försvåra betalningar för
barnpornografi.

Tar emot tips om barnpornografi

På www.ecpathotline.se kan vem som helst tipsa om barnpornografi eller misstänkt barnsexturism och människohandel
med barn i sexuella syften. Varje månad får ECPAT Hotline in
några hundra tips. Merparten rör sig om misstänkt barnpornografi. En viss ökning har skett angående tips om sexuella över-

grepp på barn i Sverige.
Enligt en undersökning genomförd under hösten av
YouGov ligger kännedomen om ECPAT Hotline oförändrat på ca 30 procent jämfört med 2008 års undersökning.
Däremot har andelen som inte gör någonting när de stöter
på barnpornografi minskat från 80 till 59 procent sedan
undersökningen 2005. Bland dem som agerar ökar andelen som kontaktar polisen eller en frivilligorganisation
som ECPAT.
Under året har ECPAT fortsatt att sprida information
internationellt om de svenska erfarenheterna av att driva
en hotline samt polisens och Internetleverantörernas samarbete för att spärra barnpornografi. ECPAT har bl a haft
löpande dialog med La Strada-Ukraine inför etableringen
av en nationell hotline.
Under våren tecknade mobil- och Internetleverantören 3 ett samarbetsavtal kring ECPAT Hotline. ECPAT har
sedan tidigare ett samarbete kring hotline-verksamheten
med Bredbandsbolaget och Telia. ECPAT genomförde en
första utbildningsinsats för 3:s personal under november
månad. Ett 50-tal personer på chefsnivå deltog.
Föreläsning har hållits för all personal, ett 40-tal personer, på Melbourne IT DBS i Sverige, världens fjärde största
domännamnsombud. Målet med föreläsningen var att öka
kunskapen om främst barnpornografi för att de utifrån sin
plattform ska motverka problematiken.
ECPAT deltog även i en konferens i Finland anordnad
av INHOPE, en organisation för hotlines i världen. På konferensen deltog representanter från Nordeuropa. Möjlighet
gavs att dela med sig av de svenska erfarenheterna.
ECPAT deltog även i år som utställare på Sveriges största IT-mässa med över 800 deltagare från hela Sverige. Samtliga fick information om ECPAT Hotline och ECPAT:s förslag
till arbetsplatspolicy som bl a reglerar användning av tjänstedatorer. Många besökare efterfrågade information om ECPAT:s
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verksamhet men ville även spontant ge beröm. Det var
mycket tydligt att kännedomen hade ökat markant jämfört med
tidigare år.
Av ECPAT:s åttasidiga A5-broschyr ”Barnpornografi –
en växande industri” har 3 600 exemplar spridits.

Resultat: Som del av samarbetet med Internetleverantörena har ECPAT utbildat ett
50-tal personer på chefsnivå vid företaget 3.

ECPAT påverkar lagstiftning
Barnpornografilagstiftningen har reviderats och under året
lades en proposition om ett nytt lagförslag. ECPAT har aktivt
påverkat det nya lagförslaget för att bättre överensstämma med
Barnkonventionen. Trots det återstår mycket att förbättra.
Propositionen avspeglar delvis det som ECPAT anfört i
sitt remissvar. Att hänsyn tagits till barnperspektivet märks
tydligast i utformningen av ”tittförbudet” som i utredningens ursprungsförslag var betydligt snävare utformat. Tittförbudet avspeglar nu att varje konsumtionstillfälle av barnpornografi innebär ett nytt övergrepp på barnet.
ECPAT framförde också att kravet på dubbel straffbarhet skulle tas bort, vilket delvis vunnit gehör. Krav på
dubbel straffbarhet innebär att handlingen måste vara
olaglig i båda länderna för att gärningsmannen ska kunna
dömas i Sverige för brott i ett annat land. Tas kravet på dubbel straffbarhet bort räcker det att barnpornografibrottet
är olagligt i Sverige för att kunna väcka åtal. ECPAT vann
även delvis gehör för kravet på förlängda preskriptionstider. Eftersom propositionen kom i slutet av 2009 kommer
ECPAT att uppmärksamma relevanta beslutsfattare på kvarstående luckor i lagen under våren 2010.
Motionsunderlag från ECPAT gällande åtgärder
mot barnpornografi, resulterade i två riksdagsmotioner
lagda av riksdagsledamöter från samtliga partier förutom
socialdemokraterna.

Människohandel
Barn i asylärenden utan anhöriga kan befinna sig i riskzonen för människohandel och sexuellt utnyttjande. Detsamma gäller barn som anländer efter den övriga familjen. En del försvinner spårlöst efter
en kort tid. I andra fall är det oklart om barnet tillhör den påstådda familjen. Under året har brister i
hanteringen av barn identifierats av ECPAT, som Migrationsverket nu arbetar för att åtgärda.

Årets möte med Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson hölls i april. Sådana möten har hållits de senaste åren för
att följa upp Migrationsverkets arbete för att skydda barn. Vidare genomförde ECPAT ett seminarium för ca 20 beslutsfattare, enhetschefer och handläggare från hela landet. Syftet med
seminariet var att identifiera risker, utmaningar, möjligheter och
ta del av handläggarnas och beslutsfattarnas egna erfarenheter.
Deltagarna lyfte flera bra förslag på hur barn kan skyddas.
Under sommaren och hösten har flera möten hållits med
representanter från Migrationsverkets temagrupp Barn samt
andra nyckelpersoner. ECPAT Sverige har även besökt Migrationsverkets tillståndsenhet, asylansökningsenhet och mottagningsenheten i Solna.
Vidare deltog ECPAT i migrationsminister Tobias Billströms
asyl- och migrationsnätverksmöte i november. Under hösten
hölls ett möte med projektledare från Migrationsverket och
Sveriges Kommuner och Landsting, som tillsammans har haft
ett projekt med fokus på mottagande av ensamkommande
barn. Syftet var att söka kunskap, identifiera problem, luckor i systemet och finna åtgärder som förhindrar att migrationssystemet missbrukas för barnsexhandel.
Rikspolisstyrelsen har i samarbete med Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten, på uppdrag
av regeringen, tagit fram nationella riktlinjer för hur samverkan
ska bedrivas när barn misstänks vara utsatta för brott. Parterna
ska även ta fram kriterier för vad de s k barnahusen ska innehålla för att få kalla sig Barnahus. ECPAT ingår i en samrådsgrupp och har särskilt poängterat vikten av att det finns en förberedelse och kompetens för att ta emot barn utsatta för sexuell
exploatering och barnsexhandel, exempelvis människohandelsoffer och offer i barnpornografi. De nationella riktlinjerna och
kriterierna för barnahusen kom i september 2009 och många
av de synpunkter ECPAT förde fram har tagits med. En utvärdering om samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för
brott kommer att presenteras i december 2010.
Den 5 mars hölls möte med den då nytillträdde Barnombudsmannen Fredrik Malmberg i BO:s lokaler i Stockholm.
ECPAT presenterade sin verksamhet och diskuterade eventuella gemensamma frågor som kan drivas tillsammans. Bland
annat lyftes ouppmärksammade barn i migrationsärenden upp
som exempel.

Sammanfattningsvis har flera positiva förändringar ökat skyddet
för barn, men samtidigt kvarstår mycket att göra. ECPAT fortsätter dialogen med Migrationsverket och andra aktörer.

Resultat: Under året har brister i hanteringen av barn identifierats av ECPAT som
Migrationsverket nu arbetar för att åtgärda.

Remissvar om utsatta barn
ECPAT har utarbetat remissvar till Statens Offentliga Utredning ”Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden”.
Det är ett delbetänkande i en större översyn som ser över
och utvärderar den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden. Utredningen ser över
hur reglerna om sekretess används av Migrationsverket och
domstolarna i olika mål och om det sker enligt utlännings- och
sekretesslagarna.
Utredningen har också sett över frågan om offentliga biträden, hur de förordnas och deras kompetens. ECPAT lämnade
in ett remissvar i början av februari. I remissvaret betonades
att biträden som förordnas barn, och i synnerhet barn som är
offer för sexuell exploatering, ska ha relevant och aktuell kompetens för att tillvarata barnets intressen i en mycket sårbar situation. Under februari månad deltog ECPAT vid ett möte med
utvärderingsutredningen, som utvärderar den nya process- och
instansordningen i migrationsärenden, denna gång gällande
utredningens slutbetänkande. ECPAT:s intresse i frågan är att
uppmärksamma barn i migrationsärenden som löper risk för
att exploateras sexuellt i exempelvis människohandel.
Frågan om barn i riskzon för barnsexhandel har även
poängterats i ECPAT:s remissvar till Barnskyddsutredningen. I
förslaget till den nya lagen har man fört samman de bestämmelser som rör barn i socialtjänstlagen (SoL) och samtliga bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU) i syfte att stärka skyddet.
Det ska ske genom att barn och unga ges större möjligheter till
delaktighet och inflytande. Vidare genom att kraven på kvalitet, kompetens och säkerhet i socialtjänstens arbete med barn
som far illa ökar.
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Vidare betonades vikten av kunskap för att kunna gå från ord
till handling. En annan synpunkt som ECPAT framförde är att
registerkontroll måste vara obligatoriskt för alla som arbetar
med barn. En person som förekommer i belastnings- eller misstankeregistret gällande sexualbrott mot barn ska inte kunna
anställas.

national, vilket resulterade i en större artikel. TV4:s Nyhetsmorgon följde upp med ett längre inslag och intervju gjordes
med ECPAT:s ordförande i P4 Extra.

Vid ett möte med regeringens samordnare mot människohandel tog ECPAT bl a upp vikten av att inte enbart fokusera på
kvinnor, utan även uppmärksamma den stora andelen minderåriga offer och deras situation. Vidare har motionsunderlag från
ECPAT om åtgärder mot människohandel med barn resulterat
i en riksdagsmotion undertecknad av ledamöter från samtliga
partier utom socialdemokraterna.

mans med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni m fl, vid invigningsceremonin i början av året av en utställning om människohandel på Etnografiska Museet.
Av ECPAT:s åttasidiga A5-broschyr ”Människohandel med
barn i sexuella syften” har 3 650 exemplar spridits.
Av A6-flyern ”Finding Sasja” har 3 500 tryckta exemplar
spridits. Gratisspelet på Internet med samma namn, om människohandel, har under andra halvåret 2009 spelats 6 876
gånger. Målgruppen är ungdomar.

Internationell kampanj mot människohandel med barn
Under året gick startskottet för en internationell kampanj mot
människohandel med barn i sexuella syften - “Stop Sex Trafficking of Children and Young People”. Som avsändare står ECPAT
International och The Body Shop International. Kampanjen ska
pågå under tre år i ett stort antal länder. ECPAT och The Body
Shop ska bl a bidra till ökad kunskap om människohandel och
bakomliggande drivkrafter. Dessutom bedriva påverkansarbete för bättre lagstiftning, ökat skydd för offer och stödja arbete
mot människohandel med barn och ungdomar.
Under året spreds kampanjinformation i Sverige via ett
60-tal Body Shop-butiker, kundtidning med 100 000 exemplar
i upplaga, kundklubb med 65 000 medlemmar och en välbesökt Internetsida. Målgruppen för Body Shop är huvudsakligen
kvinnor mellan 25 och 50 år. En handkräm till förmån för kampanjen såldes i mer än 11 000 exemplar under hösten.
Dagen efter kampanjlanseringen i augusti släpptes ECPAT
Internationals och The Body Shops rapport ”Their Protection
Is in Our Hands – The State of Global Child Trafficking for Sexual Purposes”. Rapporten ger en uppdaterad beskrivning av
barnsexhandeln i världen. Den pekar bl a på risken för ökad
sexhandel med barn i den globala finanskrisens spår, men även
hur människohandlare förser barnsexturismen i länder som
Thailand och Kambodja med offer. ECPAT Sverige har bidragit till fakta i rapporten.
ECPAT Sverige tipsade i förväg Svenska Dagbladet om lanseringen av rapporten och ordnade intervju med ECPAT Inter-
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Övriga aktiviteter
ECPAT:s generalsekreterare medverkade som talare tillsam-

I Sverige invigdes kampanjen på The Body Shops butik på Drottninggatan i Stockholm. Besökare erbjöds handmassage av ECPAT:s förre
ordförande Thomas Bodström som samtidigt berättade om kampanjen.

Övergripande arbete mot barnsexhandel
En av årets viktigaste händelser var att FN:s Barnkonvention fyllde 20 år, något som uppmärksammades
genom ett omfattande samarbete mellan flera barnrättsorganisationer och myndigheten Barnombudsmannen. Därutöver har arbetet med den nya globala standarden för socialt ansvarstagande fortsatt.
ECPAT har även påverkat lagstiftning och utbildat blivande jurister.

Den 20 november 2009 fyllde Barnkonventionen, FN:s dokument om barnets egna rättigheter, 20 år. I samband med detta
gick sju barnrättsorganisationer och en myndighet, på H.M.
Drottningens initiativ, samman för att uppmärksamma Barnkonventionen. ECPAT Sverige deltog i årets aktiviteter, bl a
genom organisationens ungdomsgrupp.
Projektet pågick under ett år och bestod av en mängd aktiviteter, allt från debattartiklar till barnböcker om Barnkonventionen. Filmer producerades och spreds via sociala medier
och på årsdagen markerade skolbarn sina rättigheter genom
att väsnas under en minut.
Under hösten medverkade ECPAT:s ungdomsgrupp i
genomförandet av inspirationsdagar för elever och lärare i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm tillsammans med andra
organisationer. Under dagarna lärde sig besökarna mer om
Barnkonventionens artiklar via olika stationer

Vid arbetets slut hade ca 300 elever informerats om Barnkonventionen och inspirerats till att själva fortsätta sprida information.
En ungdomsrepresentant från ECPAT Sverige deltog även
i den årliga hearingen i riksdagen, då barn och ungdomar
får ställa frågor till de ansvariga politikerna om Barnkonventionen. ECPAT:s ungdomsrepresentant frågade vad EU avser
göra för att stävja barnsexturism. Jacques Barrot, vice ordförande i Europeiska kommissionen, fick besvara frågan per
länk från Frösundavik där ett EU-toppmöte samtidigt hölls.
Han svarade tyvärr i mycket allmänna ordalag att det görs och
kommer att göras mycket i frågan. Inget mer specifikt trots att
ECPAT:s representant bad om mer konkreta svar.

Drottningen tillsammans med generalsekreterarna från de barnrättsorganisationer, samt Barnombudsmannen,
som samarbetade kring Barnkonventionens 20-årsjubileum.

Kapitlet fortsätter på sida 20
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Unik bok om barnsexhandel
Under 2009 lanserades äntligen ECPAT:s bok ”Barnsexhandel – kommersiell
sexuell exploatering av barn”, vilket skedde under Bokmässan i Göteborg.
Boken är unik eftersom den tar ett helhetsgrepp över barnsexhandelns tre
områden: barnpornografi, barnsexturism och människohandel med barn
för sexuella ändamål. Ingen annan svensk bok har gjort det tidigare. Den är
därför oumbärlig för personer som vill sätta sig in i barnsexhandelsproblematiken. Boken är även kurslitteratur på en kommande kurs om barnsexhandel på Örebro Universitet.
Förutom att beskriva sexhandeln med barn ger boken en historisk bakgrund, förklarar juridiska ramverk både nationellt och internationellt, ger
information om offren och förövarna, efterfrågans centrala roll för handeln
och så vidare.
För ECPAT innebar lanseringen slutet på nära två års omfattande arbete.
Det är därför med en viss stolthet vi väljer att publicera H.M. Drottningens
förord till boken. Boken är på 178 sidor och finns att beställa via Jure Förlag,
se www.jure.se.

Bokens förord av H.M. Drottning Silvia
Att förgripa sig sexuellt på ett barn är att beröva en människa
hennes barndom. Att utnyttja ett barns sårbarhet för sitt eget
nöjes skull är bland de grövsta brott en människa kan begå. En
trasig barndom leder ofta till ett trasigt vuxenliv.
Sexuellt utnyttjande av minderåriga är långt ifrån något
nytt problem. Tvärtom har företeelsen sannolikt förekommit i
alla tider. Under de senaste 10–15 åren har emellertid brottsligheten fått helt nya dimensioner, omfattning och drivkrafter.
En kommersiell handel med barns kroppar har vuxit fram över
nationsgränser och med stora vinstintressen, en handel som
drivs utifrån en marknad med efterfrågan och utbud, en handel
med miljoner minderåriga offer där ofta organiserade kriminella grupper, liksom ljusskygga konsumenter, är aktörer. Samhällets mest utsatta hanteras cyniskt som varor i människohandel
för sexuella ändamål (så kallad trafficking), barnpornografi och
barnsexturism. Enbart i Sverige noterar polisen mellan 30 000
och 50 000 försök varje dygn att nå kommersiella övergreppsdokumentationer av barn.
Sexhandel med barn strider i alla avseenden mot ett flertal

artiklar i FN:s Barnkonvention och har definierats av en tidigare
FN-rapportör som ett nutida slaveri. Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det
identifieras och synliggörs ges förutsättningar att reagera och
att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete
kan möta offren – direkt eller indirekt – har kunskap och medvetenhet om barnsexhandel och de problem den förorsakar.
Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att
våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexhandel med barn ska kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.
Mot denna bakgrund har den här boken skrivits av ECPAT.
Det är en lärobok för i första hand studerande inom juridik,
psykologi och statsvetenskap, liksom för blivande socionomer.
I egenskap av ECPAT Sveriges beskyddare och i andra engagemang för utsatta barn runt om i världen har jag kunnat konstatera att det finns ett stort behov av ökad kunskap och handling i kampen för barns rätt till skydd mot kommersiell sexuell
exploatering.

ecpat sverige nybrokajen 7 111 48 stockholm tel: 08-611 99 34 www.ecpat.se
plusgiro 903434-9 BANKGIRO 903-4349 står öppet för alla som vill bidra till vår fortsatta kamp.

Fortsättning från sida 17

Varför är Barnkonventionen så viktig?
Den 20 november fyllde Barnkonventionen 20 år. Av den anledningen arbetade sju barnrättsorganisationer och Barnombudsmannen tillsammans för att
öka kunskapen om barns rättigheter. Och varför är då Barnkonventionen så
viktig?
För ECPAT är den fullständigt grundläggande. Genom att Sverige 1990
undertecknat FN:s Barnkonvention åtar vi oss att följa dess innehåll. För
ECPAT är artikel 34 och även 35 viktigast. Där anges att medlemsstaterna
ska skydda barn från att utnyttjas för sexuella handlingar. Detsamma gäller
att utnyttjas i sexhandel eller barnpornografi. Definitionen av barn är alla
under 18 år.
Barnkonventionen ger barnrättsorganisationer möjlighet att ställa krav
på förändring, trots att konventionen inte är lag. Det finns till och med en
kommitté som granskar hur länderna lever upp till Barnkonventionen, vilken
är FN:s Barnrättskommitté.
Den nuvarande regeringen fick så sent som 2009 svidande kritik av
kommittén, bl a för att inte ta barnsexturism på allvar. Den förra regeringen
fick i sin tur kritik för en ofullständig barnpornografilagstiftning. Istället för
att utgå från könsmognad vid bedömning av barnpornografiska bilder bör
lagen utgå från en 18-årsgräns, konstaterade FN:s Barnrättskommitté. Det
är vad som nu återspeglas i förslaget till en reviderad lagstiftning som nyligen
offentliggjordes. ECPAT och andra organisationer har aktivt drivit på för att
anpassa lagen efter barns grundläggande rättigheter.
FN:s Barnkonvention berör inte enbart barnrättsorganisationer i Sverige.
Världen över arbetar ECPAT-organisationer mot barnsexhandel. Metoderna
varierar från land till land beroende på den lokala situationen. Från svenskt
håll arbetar ECPAT för att stävja efterfrågan – de köpare vars pengar är en
förutsättning för sexhandeln med barn. I andra länder erbjuds rehabilitering
och vård av offer. Gemensamt har vi Barnkonventionen som verktyg för att
ställa krav och åstadkomma förändring.
Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige.
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”

”Barnkonventionen ger
barnrättsorganisationer
möjlighet att ställa krav
på förändring.”

”

”Jag tror inte jag kan
uttrycka hur otroligt
lyckat vi från ELSA Umeå
tyckte det var att ha er
här... Högsta betyg till er!”
- Reaktion från ELSA Umeås styrelse

ECPAT utarbetar global standard

ISO 26000 kommer att bli en vägledande standard för socialt ansvarstagande och är världens just nu största intressentbaserade process för att ta fram riktlinjer om vad socialt
ansvarstagande innebär. Standarden ska fungera som en vägledning för organisationer och företag som vill börja arbeta, eller
utveckla arbetet, med socialt ansvarstagande. Den tas fram i en
expertgrupp med representanter för FN, fackföreningsrörelser,
näringslivsorganisationer, företag, frivilligorganisationer, konsumentorganisationer, regeringar, myndigheter m fl.
ECPAT Sveriges representant i det globala arbetet för
ISO26000 har behållit platsen som svensk och – tillsammans
med en brasiliansk expert - global representant för den ideella
sektorn och sitter därigenom i den standardskrivande arbetsgruppen. Under året har ECPAT författat kapitlet om den ideella sektorn i boken ”Vårt Ansvar” publicerad av SIS’, Swedish
Standards Institute. Boken handlar om socialt ansvarstagande utifrån den kommande standarden.
En referensgrupp fanns tidigare inom Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), men under året har inga aktiviteter
ägt rum. ECPAT skrev om FRIIs kvalitetskod i SIS ovan nämnda bok. ECPAT har samarbetat nära med övriga svenska ideella organisationer som är del av den svenska arbetsgruppen:
Sensus, Fair Trade Center, Det Naturliga Steget och WWF.

ECPAT påverkar lagstiftning
Sexualbrottslagen som senast ändrades i april 2005 var under
översyn 2009. I syfte att lyfta de kommersiella aspekterna av
sexualbrott mot barn besökte ECPAT utredningens sekreterare i Malmö och höll en kortare föreläsning. Bland annat betonades vikten av att alla som döms för sexualbrott mot barn får
obligatorisk vård, att undantag för dubbel straffbarhet görs för
samtliga sexualbrott mot barn och att böter tas bort från straffskalan. Under mötet gavs möjlighet att diskutera Europarådskonventionen mot sexuell exploatering av barn. Särskilt poängterades att Sverige under implementeringen har möjlighet att
gå längre än de föreslagna minimikraven.
ECPAT har även deltagit på en hearing om sexualbrottslagstiftningen. Under hearingen lyftes återigen den kommersiella aspekten av sexualbrott mot barn. ECPAT konkluderade att den dag verksamheten blir för riskabel och dyr att driva,

i kombination med kraftiga sanktioner mot kundunderlaget,
kommer verksamheten med största sannolikhet att svikta.
Vidare poängterades behovet av skydd mot barnsexhandel för
alla barn upp till 18 år, vikten av att skärpa straffen för att markera brottens allvar, men också för att i större utsträckning
kunna erbjuda förövare vård. Dessutom borde sakkunniga för-

ordnas i alla sexualbrottsmål där barn är målsägande. Särskilt i
mål som rör människohandel och barnpornografi.

Jurister får kunskap om barnsexhandel

ECPAT har som mål att fler blivande jurister har kunskap om
barnsexhandel. Förhoppningen är fler och bättre domstolsutslag. Inte minst med tanke på en tidigare studie från juridiska institutionen, Stockholms Universitet, som visar att ärenden
där svenskar misstänks för sexualbrott utomlands summariskt
läggs ner. Trots möjligheten att döma dem i svensk domstol.
I det syftet har tre lokala utbildningsdagar för studenter
genomförts i Umeå, Uppsala och Lund i samarbete med European Law Students Association - ELSA Sverige, ett samarbete
som nu är inne på sitt sjätte år. Respektive utbildningstillfälle
har samlat ett 70-tal personer. Enligt ELSA:s interna utvärdering var utbildningen mycket uppskattad och har resulterat i
en rad uppsatser på temat.
Vidare har ECPAT för första gången utbildat ett 20-tal åklagare från hela Sverige om barnsexhandel. Under året har organisationen även fört dialog med Domstolsverket. Resulterat är
att ECPAT kommer att föreläsa på Domstolsverkets obligatoriska
utbildning för blivande domare under tre tillfällen 2010.
På initiativ av ECPAT Sverige kommer också Örebro
universitet att inrätta en kurs till hösten 2010 om barnsexhandel. Kursen är på 7,5 poäng och syftar till att ge grundläggande kunskap om barnsexhandel utifrån ett internationellt och ett nationellt perspektiv. Kursen baseras på ECPAT:s
bok ”Barnsexhandel” och ska belysa juridiska, sociala och
psykologiska aspekter.

Resultat: Ett 20-tal åklagare har utbildats om
barnsexhandel och under 2010 kommer ECPAT
att föreläsa för domare.
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Inspiration och insikt
En tvådagarskurs ”Inspiration och insikt” har genomförts med
27 deltagare. Deltagarna kom bl a från medlemsorganisationen Farmaciförbundet, samarbetspartners som
Telia, Migrationsverket, Barnombudsmannen och Ladies Circle samt ungdomar från ECPAT:s ungdomsgrupp.
Kursen handlade om ECPAT:s verksamhet och arbetet mot barnsexhandel i världen. Alla kursdeltagare deltog med mål att följa upp kursen genom en handlingsplan.

Genomslag i media
Sex pressmeddelanden har distribuerats via webbtjänsten
MyNewsdesk till journalister som valt att bevaka ECPAT:s
ämnen. Sammanlagt har de visats 2 258 gånger via MyNewsdesk och ytterligare 1 214 gånger på ECPAT:s hemsida. Pressmeddelandena har handlat om kampanjsamarbetet med Body
Shop, ECPAT:s nya bok om barnsexhandel, kampanjen Support
Kim och om Bankföreningens stöd till finanskoalitionen m.m.
Under året har ECPAT författat sex debattartiklar och
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svarat på ytterligare två. Därutöver har ECPAT varit medförfattare till en artikel om betydelsen av Barnkonventionen
och att den fyllt 20 år.
En av debattartiklarna publicerades på DN debatt 4 juli i
slutet av Almedalsveckan. Artikeln undertecknades av ECPAT:s
ordförande Pierre Schori och EU-parlamentarikern Alf Svensson (kd). Svensson och Schori, som båda är tidigare biståndsministrar, uppmanade regering respektive opposition att ta
barnsexturism på större allvar. Inte minst inför riksdagsvalet.
Den 19 november publicerades en debattartikel i
Göteborgs Posten undertecknad av ECPAT och flera researrangörer. Artikeln uppmanade regeringen att driva barnsexturismfrågan under ett EU-möte i Stockholm som var del av det
svenska ordförandeskapet.
Två av debattartiklarna har skrivits till förmån för nätverket Schyst Resande där ECPAT ingår. Schyst Resande
består av flera organisationer och vill sätta fokus på resandets
sociala och ekonomiska konsekvenser.
Omvärldsbevakning har skett med hjälp av tjänster från
Find Agent och Infopaq. Find Agent söker efter specifika
sökord i främst redaktionella nyhetsmedia på Internet men
även större bloggar. Baserat på informationen från Find
Agent har ECPAT omnämnts 530 gånger. Infopaq bevakar pappersklipp och under 2009 har ECPAT omnämnts 279 gånger
i pappersmedia.
Till exempel har ECPAT omnämnts eller citerats i SVT
Rapport, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Aftonbladet, Svenska
Dagbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Metro, Finansvärlden,
Svensk Polis, Dagens Media, Resumé m fl. Därutöver har ECPAT
medverkat både i både SVT:s och TV4:s morgonsoffor.
På uppdrag av Svenska Institutet har kansliet tagit emot
fem journalister från Turkiet och Östeuropa som ville få information om barnsexhandel. Genom Svenska Institutet har även ett
par svenska journalister tagits emot för intervjuer om ECPAT:s
arbete mot människohandel.
Antalet besök på ECPAT:s Internetsida var 66 329 och
antalet helt unika besökare 48 636. Det innebär en minskning
jämfört med 2008. I gengäld har besökarna i snitt besökt fler
sidor och spenderat längre tid på sajten. Det har alltså skett en
kvalitativ ökning men en kvantitativ minskning. Besökarna som
klickar vidare läser i snitt tre sidor per besök.

ECPAT:s blogg har utvecklats och bl a haft en livlig debatt med
sympatisörer till Piratpartiet om blockeringen av barnpornografiska webbsidor. Bloggen har hittills haft betydligt färre besökare än ordinarie Internetsidan.

Övrigt arbete mot barnsexhandel
I mitten av december genomfördes möten mellan ECPATrepresentanter och finansmarknadsminister Mats Odell respektive riksåklagare Anders Perklev. I det första fallet rörde samtalen arbetet med Finanskoalitionen mot barnpornografi och
i det andra diskuterades Christian och Eva Diesens forskarrapport om svenskars sexualbrott mot barn utomlands och de
rekommendationer rapporten listar. Inte minst handlar åtgärdsförslagen om vikten av utbildningsinsatser för rättsväsendet för
ökad prioritering av dessa brott.
ECPAT har färdigställt den första faktaboken på svenska om barnsexhandel och presenterat den under Almedalsveckan och på Bokmässan i Göteborg. Boken ges ut och säljs
av Jure förlag och har fått god spridning. Arbetet har inneburit
en nästan tvåårig insats från kansliet.
ECPAT bjöd in den mexikanska journalisten och författarinnan Lydia Cacho till kansliet vid hennes besök i samband med
att boken ”Jag låter mig inte skrämmas” kom ut på svenska.
Boken handlar om hennes kamp efter avslöjandet av ett pedofilnätverk. Bland annat diskuterades vad hon ansåg att en organisation som ECPAT bör göra.
ECPAT har återigen deltagit i projektgruppen som
planerar Internationella Brottsofferdagen. Dessutom agerat
seminarieledare för ett seminarium om människohandel som
hölls av f d sekreteraren för människohandelsutredningen,
Monica Nebelius.
En föreläsning hölls för studenter på det Internationella
Socionomprogrammet vid Linköping/Norrköpings Universitet.
I september föreläste ECPAT för ca 750 personer inom ramen
för Senioruniversitetet. Den 4 mars fick Almega, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, höra
om ECPAT:s samarbete med näringslivet. Även polisaspiranter vid Polishögskolan i Växjö har fått lyssna till en föreläsning
om barnsexhandel.
A4-foldern ”Om det var ditt barn” har uppdaterats och
nytryckts. 5 400 exemplar har spridits.

Rådsledamöter
Majgull Axelsson, författare
Thomas Bodström, ordf. Justitieutskottet
Monica Dahlström-Lannes, f.d. sexualbrottsutredare
Christian Diesen, professor i processrätt
Johan Forsberg, mediakonsult
Bengt Frih, brottsförebyggande konsult
Anita Gradin, f.d. EU-kommissionär
Elisabeth Hedborg, journalist
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt
Anna-Lena Nilemar, kammaråklagare
Karl-Åke Pettersson, f.d. polisöverintendent
Peder Ramel, koncernchef 3 Skandinavien
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi
Alf Svensson, EU-parlamentariker

Medlemsorganisationer
Farmaciförbundet
Frälsningsarméns Socialtjänst
Hotell- och Restaurang Facket
Intresseföreningen ISIS
IOGT-NTOs Juniorförbund
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
PLAN Sverige
PMU Interlife
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
RSCI Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest
SSU-förbundet
Stiftelsen Idéer för livet
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Missionskyrkan
Svenska Resebyråföreningen
Svenska Scoutrådet
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
Unga Örnars Riksförbund
Vårdförbundet
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Organisationsutveckling

Medlemsorganisationer
Under året har stiftelsen ”Idéer för Livet” tillkommit som ny
medlemsorganisation. Annonsering har skett på medlemsorganisationen Svenska Kyrkans Internetsida om att delta i ECPATpanelen. Målet med panelen är att samla en grupp personer
som bidrar till ECPAT:s opinionsbildande verksamhet. Tillväxten har gått långsamt och den bestod av 571 personer i februari
2010. Samtidigt har panelens funktion till viss del tagits över av
de supporters som stöder Kim-kampanjen mot barnsexturism.
Under året har ECPAT-panelen tyckt till kring ECPAT:s planerade nya hemsida, gett åsikter kring en kampanjlogga, informerats om en aktion i samband med Kim-kampanjen m.m.
ECPAT:s medlemsorganisationer PMU Interlife, Svenska Resebyråföreningen och Missionskyrkan antog under
året ECPAT:s arbetsplatspolicy. I början av 2010 har ECPAT
begärt in texter som visar på detta ställningstagande samt ställt
frågor om hur policyn förs ut i organisationerna. ECPAT har
vidare bistått sin medlemsorganisation Farmaciförbundet under
2009 med information och presentationsmaterial så att deras
avdelningsstyrelser ska kunna använda policyn i kontakterna
med arbetsgivaren. Uppföljning kommer att ske under 2010.
Därutöver har ett företag i Grythyttan antagit policyn.
Farmaciförbundet har även deltagit i ECPAT:s tvådagarsutbildning ”Inspiration och Insikt”.

Årsmöte 2009. Pierre Schori som då valdes till ordförande deltog från
Spanien via videosamtal.

Rådet
Rådet har utgjorts av fjorton personer, som tillför organisationen angelägen specialistkompetens från olika relevanta samhällssektorer. Tidigare styrelseordförande Thomas
Bodström anslöt sig efter årsmötet till rådet. Ytterligare tre nya
ledamöter invaldes under året och med specilistkompetens på områdena IT, media respektive kriminologi. Två rådsmöten genomfördes. Enskilda rådsledamöter bidrog med sin
kompetens i specifika frågor mellan mötena.

Styrelsen
Under årsmötet valdes tre nya ledamöter in i styrelsen, inklusive nye ordföranden Pierre Schori som efterträdde Thomas
Bodström. Under sin tid i regeringen som biståndsminister
var Schori bl a delaktiv i beslutet om svenskt värdskap för den
första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering
av barn, som genomfördes i Stockholm i augusti 1996. De två
andra ledamöterna tillförde bl a juridisk expertkompetens på
temaområdet människohandel. Under årsmötet avtackades
Thomas Bodström som särskilt bidragit till ökad kännedom om
ECPAT i vidare kretsar än tidigare.
Styrelsen har under året bl a arbetat med tillämpning av Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) kvalitetskod, inkl
utarbetande av för koden relevanta policies. En ledamot har drivit
ECPAT-angelägna frågeställningar i riksdagen och andra har föreläst om barnsexhandel samt på andra sätt drivit sakfrågorna.
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Beskyddare
Drottning Silvia har fortsättningsvis agerat beskyddare för
ECPAT och har i den egenskapen betytt mycket för organisationen.

ECPAT-ambassadörer
Riksspelmannen Åsa Jinder och skådespelaren Kjell Bergqvist
har liksom föregående år varit ECPAT:s ambassadörer.

Stödmedlemmarnas ekonomiska bidrag allt viktigare
Stödmedlemmarna hade vid årsskiftet ökat med 12 procent till
815 st, och deras ekonomiska bidrag till ECPAT:s arbete hade
ökat med hela 22 procent till totalt 408 996 kr. Ökningen beror
framför allt på att det blivit lättare att anmäla sig som autogirostödmedlem. På hemsidan finns ett digitalt formulär för auto-

giromedgivande som kan godkännas med e-legitimation eller
skrivas ut och postas.

Ungdomsgruppen
Flera av medlemmarna i ungdomsgruppen gick under året
kursen ”Inspiration och Insikt” som ger en grund för att själva
föreläsa och informera. Deltagare i gruppen har föreläst på flera
skolor, hållit workshops, deltagit med bokbord och på andra
sätt representerat ECPAT Sverige.
Ett arbete med att samla in fakta om organisationers
arbete mot barnsexhandel i ett tiotal länder påbörjades under
året. Tanken är att skriva korta texter om barnsexhandel och
kontakta reseguideförlag för att få ett införande i guideböcker,
och på så sätt nå s k ”back packers”. Hittills finns sammanställd information om Guatemala, Gambia, Mexiko, Filippinerna och Colombia. Projektet fortsätter under 2010.
Ungdomsgruppens främsta insats var i samband med
Barnkonventionens 20-årsfirande. Flera barnrättsorganisationer, inklusive ECPAT, och en myndighet gick samman för
att uppmärksamma detta. Ungdomarna gjorde ett betydande
arbete i samband med inspirationsdagar för lärare och elever på flera orter. Läs mer under kapitlet ”Övergripande arbete
mot barnsexhandel”.
Under oktober 2009 deltog tre representanter från ungdomsgruppen i ett västeuropeiskt samarbetsprojekt på initiativ
av ECPAT Österrikes ”Committee for Youth”. Under tre dagar i
Wien utformade deltagare från Österrike, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Ryssland tillsammans grunden för
en bok. Syftet med boken är att utveckla och sprida metoder för
utbildningsarbete med ungdomar inom frågor som rör barnsexhandel. Därefter producerades delar av boken som beräknas
vara färdig under 2010.
Ungdomsgruppens mål var att minst 300 ungdomar skulle informeras om barnsexhandel och ECPAT:s arbete. Snarare
nåddes ca 500 ungdomar under året.

drag. Sjutton förfrågningar om volontärhjälp har gått ut under
året. De flesta om administrativ hjälp, andra om t ex utdelning
av tryckt information om Support Kim-kampanjen i centrala
Stockholm och på Arlanda m.m.
En informationskväll för alla volontärer genomfördes i
oktober. Volontärerna fick höra om vad som sker inom organisationen och den nya Kim-kampanjen.

ECPAT Sveriges volontärverksamhet
Volontärverksamheten består av frivilliga som anmält sitt intresse till organisationen. Volontärsamordnaren sköter kontakter
och förfrågningar om assistans. Det kan vara vid externa evenemang, större utskick eller andra enklare administrativa upp-

25

Ekonomi

God ekonomi trots finanskris och lågkonjunktur

Stort bidrag från Ladies Circle Sverige

I början av året kastade lågkonjunkturen orosmoln även över
ECPAT:s budget. Tack vare de intäkter som beskrivs närmare
nedan plus ett antal ökade bidrag blev årets ekonomi ändå god
och intäkterna t o m något större än föregående år. Bidragen
från Socialstyrelsen, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stock-

Under året har hela 539 431 kr kommit in från insamlingsoch informationsaktiviteter i Ladies Circle Sveriges 155 lokala klubbar över hela landet. Det tvååriga samarbetet fortsätter
även under 2010. Samarbetet har också lett till att Ladies Circle
International, på initiativ från Ladies Circle Sverige, beslutat att

holm och Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse ökade jämfört
med tidigare år. Dessutom kunde ECPAT tack vare en försiktig
placeringsstrategi sälja sitt fondinnehav med vinst.

stödja ECPAT Internationals arbete under två år. De ca 13 000
medlemmarna i Ladies Circle i 36 länder kommer att stödja
ECPAT Internationals Global Youth Partnership Project.

Viktig intäkt från buy aid ABs försäljning
Vid buy aid AB:s försäljning av kontorsmateriel till företag erhåller ECPAT 10 procent och trots en nedgång i försäljningen på
grund av lågkonjunkturen, innebar det en intäkt på 1 427 545
kr. Denna försäljning av pennor, tejp, post-it-block, CD- och
DVD-skivor blir under 2010 troligtvis ECPATs största enskilda
intäkt och buy aid ABs telefonsäljare sprider också information
om arbetet mot barnsexhandel vid sina samtal till företag.

buy aid AB:s kontor i Helsingborg

Fortsatt ökad sponsring från företag
Den sponsring till arbetet mot barnsexhandel som ECPAT
mottagit från Bredbandsbolaget, Skandiabanken, TeliaSonera, företaget 3 och de små och stora företag som bidrog
till insamlingskampanjen Sveriges 100 schysstaste företag
på www.100schysstaste.nu uppgick till 1 268 095 kr och
innebar en ökning på 25 procent jämfört med 2008.
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I n t ä kte r 2 0 0 9

Medlemsavgifter
6%

Övriga intäkter
3%

Statliga bidrag
39%
Gåvor och sponsring
34%

Försäljning buy aid AB
18%

kost n ade r 2 0 0 9

Barnpornografi
10%

Människohandel
6%

Barnsexhandel allmänt
26%

Barnsexturism
37%

Insamling
2%

Administration
19%
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Årsredovisning
ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 – 2009-12-31
ECPAT Sverige
Organisationsnummer 802402-5499
Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel och vars ändamål är att genom informationsverksamhet, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla former av
barnsexhandel, dvs barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften. ECPAT Sverige är
medlem i ECPAT Internationals globala nätverk av organisationer i över 80 länder. Som enda svenska organisation med fokus på
samtliga delar av barnsexhandelsproblematiken gör ECPAT Sverige stor skillnad. Genom att tillhandahålla information och förslag
på konkreta åtgärder samt genom att betona efterfrågans roll som drivkraft i barnsexhandeln, bidrar ECPAT till att olika svenska
och internationella samhällsaktörer agerar inom sin verksamhetssfär för att motverka den globala barnsexindustrin.
Arbetet mot barnsexturism är fortsatt den del av barnsexhandeln som ECPAT prioriterar högst, eftersom det är den del som samhället i övrigt uppmärksammat minst. Ett viktigt trendbrott kom när kambodjansk polis i samarbete med den kambodjanska organisationen APLE under våren grep en svensk barnsexturist. Detta skedde bara några dagar efter att en representant för APLE
återvänt från ett besök i Sverige, inbjuden av ECPAT. Under besöket genomfördes ett riksdagsseminarium och möten med Rikskriminalpolisen samt journalister. Rikskriminalpolisen har under året tillsatt fyra nya tjänster som arbetar mot barnsexturism, vilket är
ett resultat av ECPATs fleråriga påverkansarbete. I slutet av året startade ECPAT en flerårig opinionskampanj på www.supportkim.com
som snabbt fick över 7 000 supporters. Målet är att få allmänheten att engagera sig mot barnsexturism och att erbjuda olika alternativ
för att agera. I övrigt har bl a föreläsningar för reseföretag och turismutbildningar genomförts, annonsering har skett i resetidningar
och på resewebbsidor och informationsmaterial om barnsexturism har spridits.
Arbetet mot barnpornografi har avancerat snabbare än väntat under året. I februari arrangerade ECPAT och Skandiabanken ett
seminarium om den svenska finanskoalitionen mot barnpornografi. I närvaro av HM Drottningen talade utöver ECPAT och Skandiabanken bl a finansmarknadsministern och rikspolischefen. Målet med finanskoalitionen är bl a att finansaktörer i samverkan med
Rikskriminalpolisen skall motverka betalningar för barnpornografi på Internet. Under året har Bankföreningen uttalat sitt stöd för
finanskoalitionen vilket fått till resultat att de fyra storbankerna slutit samarbetsavtal mot barnpornografi med ECPAT. ECPAT bidrog
också till att den svenska finanskoalitionen fick stor uppmärksamhet vid en EU-ministerkonferens i Bryssel under det svenska
ordförandeskapet. Driften av ECPAT Hotline har fortsatt och en undersökning visar att anmälningsbenägenheten har ökat hos de
som stöter på barnpornografi. I övrigt har ECPAT bl a deltagit på Internetdagarna, motionsunderlag har resulterat i två riksdagsmotioner och informationsmaterial om barnpornografi har spridits.
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Arbetet mot människohandel med barn har bl a bestått av fortsatta möten med Migrationsverkets ledning gällande barn i migrationsärenden i riskzonen för sexuell exploatering. Detta har resulterat i ett seminarium för beslutsfattare, enhetschefer och handläggare från hela landet och ett pågående arbete för att förbättra rutinerna. Som en del i den globala kampanjen Stop Sex Trafficking of Children & Young People har information om trafficking av barn spridits i svenska Body Shops butiker. I övrigt har bl a
ett möte genomförts med regeringens samordnare mot trafficking, informationsmaterial spridits och motionsunderlag från ECPAT
resulterat i en riksdagsmotion.
I det övergripande arbetet mot barnsexhandel har bl a ECPAT Sveriges representant/expert i det globala arbetet för standarden
för socialt ansvarstagande, ISO26000, bidragit till skrivningar om och hänvisningar till barns rättigheter i standardförslaget. Under
året utkom också ECPATs faktabok om barnsexhandel, som utgör den första ingående beskrivningen och analysen på svenska
av den globala barnsexhandelsproblematiken. Den presenterades bl a under Almedalsveckan och på Bokmässan. ECPATs ungdomsgrupp och generalsekreterare har varit mycket aktiv i ett samverkansprojekt med andra barnrättsorganisationer för att uppmärksamma att FNs Barnkonvention fyllde 20 år. I övrigt har ECPAT bl a utbildat juriststuderanden och åklagare, fortsatt att vidareutveckla sin blogg och informationen på hemsidan, genomfört en intensivkurs för representanter för målgrupperna och deltagit
på Brottsofferdagen.
Mer detaljerad information om årets arbete återfinns i Verksamhetsberättelsen.
Finansiella instrument
ECPATs placeringspolicy betonar etiska kriterier och säkra placeringar. Tack vare detta kunde ECPAT under året sälja sitt totala fondinnehav och tillgodogöra sig en värdeökning på 105 193 kr. ECPATs sparpolicy anger att organisationen ska ha ett eget kapital på minst
ett halvt års verksamhetskostnader exkl ändamålskostnader och högst fem års verksamhetskostnader exkl ändamålskostnader.
Resultat och ställning
På grund av lågkonjunkturen minskade intäkten från buy aid ABs försäljning av kontorsmateriel till företag, där ECPAT erhåller 10
procent. Detta kompenserades av ökade intäkter från företagssponsring, Ladies Circle, Socialstyrelsen, medlemsavgifter, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse. Sammanlagt betydde detta att årets intäkter blev
större än föregående år samt att årets resultat slutade på ett underskott på endast 14 764 kr.
Nyckeltal
Besök på hemsidan
Nyhetssajters publiceringar om ECPAT
Stödmedlemmar
Insamlade medel
Statliga bidrag
Ändamålskostnader
Andel verksamhetsintäkter som går
till ändamålskostnader
Medelantal anställda

2009
66 329
530
815
4,1 milj
3,0 milj
6,4 milj
82%

2008
80 405
564
726
4,0 milj
2,9 milj
6,2 milj
81%

2007
137 356
740
649
3,6 milj
2,9 milj
5,5 milj
79%

2006
440
618
4,9 milj
3,0 milj
6,5 milj
79%

2005
442
521
6 ,4 milj
2,7 milj
6,7 milj
71%

7,1

7,5

7,3

7,0

7,5

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under hösten stod det klart att en stor generell nedskärning av Sidas informationsbidrag skulle komma att drabba ECPAT under
2010, varvid insatser för att erhålla alternativa intäkter påbörjades.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I januari erhöll ECPAT en första inbetalning från Body Shop på 376 376 kr från försäljningen av den handkräm som säljs i Body
Shops butiker till förmån för den gemensamma kampanjen Stop Sex Trafficking of Children & Young People. I januari kom också
beskedet att ECPAT endast erhöll 37 procent av sökta Sida-medel från Forum Syd. Detta kommer inte att påverka ECPATs personal, som finansieras med andra medel.
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Medlemmar
ECPAT har tre olika medlemskategorier: organisationsmedlemmar, stödmedlemmar och enskilda medlemmar. Vid årsskiftet var
antalet organisationsmedlemmar 21, se Verksamhetsberättelsen. Stiftelsen Idéer för Livet var ny för året, medan Svenska Barnläkarföreningen lämnat. Vid årsskiftet var antalet stödmedlemmar 815 och antalet enskilda medlemmar 37.
Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2009-04-21 med 25 röstberättigade enskilda medlemmar, varav 5 via fullmakt, samt röstberättigade representanter för 11 organisationsmedlemmar. Pierre Schori nyvaldes som ordförande på två år. Monica Nebelius nyvaldes
och Carl-Göran Svedin omvaldes som ledamöter på två år. Till organisationsrepresentant på två år nyvaldes Catarina Andersson,
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Till valberedningen nyvaldes Carin Clevesjö (sammankallande), Thomas Bodström,
Cecilia Borg (Svenska Scoutrådet), Lotta Segerström och Sven-Philip Sörensen. Föreningens auktoriserade revisor Lennart Elftman,
KPMG, omvaldes på ett år och Kristina Ringvall, auktoriserad revisor Grant Thornton, omvaldes som revisorssuppleant på ett år.
Styrelsen har hållit nio protokollförda styrelsemöten, plus ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Thomas Bodström (justitieutskottets ordförande): Ordförande fram till årsmötet. Deltagit på samtliga tre möten före årsmötet.
Pierre Schori (tidigare statsråd och FN-ambassadör): Nyvald ordförande. Deltagit på samtliga sex möten efter årsmötet.
Christian Diesen (professor processrätt): Vice ordförande fram till årsmötet. Deltagit på samtliga tre möten före årsmötet.
Jennie Nordin (präst Svenska kyrkan): Ledamot fram till årsmötet, därefter vice ordförande. Deltagit på samtliga nio möten under året.
Didrik von Seth (VD reseföretag): Ledamot fram till årsmötet, därefter vice ordförande. Deltagit på åtta av nio möten.
Viveca Ernmark (Svenska Scoutrådet): Organisationsrepresentant fram till årsmötet. Deltagit på ett av tre möten före årsmötet.
Fredrik Lundh (Unga Örnar): Organisationsrepresentant hela året. Deltagit på fem av nio möten.
Sarah Philipson (universitetslektor marknadsföring): Ledamot hela året. Deltagit på sex av nio möten.
Carl-Göran Svedin (professor barn- och ungdomspsykiatri): Ledamot hela året. Deltagit på sju av nio möten.
Catarina Andersson (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund): Nyvald organisationsrepresentant. Deltagit på fem av sex möten
efter årsmötet.
Monica Nebelius (rådman): Nyvald ledamot. Deltagit på två av sex möten efter årsmötet.
En ungdomsrepresentant har varit adjungerad till styrelsen under året.
Styrelsen har upprättat en separat rapport om implementeringen av FRIIs Kvalitetskod.
Kansliet har under året bestått av generalsekreterare Helena Karlén plus 6,1 anställda: en jurist / hotlineansvarig, en jurist / ISOansvarig, en turism- / marknadsföringsansvarig, en pressekreterare, en ekonomiansvarig samt en administratör / ungdoms- och
volontäransvarig.
ECPAT har två 90-konton, PlusGiro 90 34 34-9 och bankgiro 903-4349.
Åsa Jinder och Kjell Bergqvist har fortsatt varit ECPATs ambassadörer och ECPATs expertråd har bestått av 14 personer från olika
delar av samhället och med olika specialkompetenser, se Verksamhetsberättelsen. Ett rådsmöte har genomförts med 7 närvarande rådsledamöter.
Hennes majestät Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT Sveriges beskyddare.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsmötet följande disposition:
Balanserat kapital vid 2009 års början:
Ändamålsbestämning Hotline-arbetet vid 2009 års början:
Utnyttjat av ändamålsbestämda Hotlinemedel under året:
Förslag att årets underskott belastar det balanserade kapitalet:
Detta ger ett totalt eget kapital vid 2009 års slut på:
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3 229 886 kr
167 108 kr
- 119 628 kr
- 14 764 kr
3 262 602 kr

resultaträkning
	Not
2009
VERKSAMHETSINTÄKTER
2		
Medlemsavgifter		
474 646
Insamlade medel		
4 096 782
Statliga bidrag		
3 083 618
Övriga intäkter		
83 477
Summa verksamhetsintäkter		
7 738 523
			
VERKSAMHETSKOSTNADER	
		
Arbete mot barnsexturism		
-2 981 204
Arbete mot barnpornografi		
-823 163
Arbete mot människohandel med barn		
-474 683
Övergripande arbete mot barnsexhandel		
-2 099 541
Summa ändamålskostnader		
-6 378 591
Insamlingskostnader		
-125 177
Administrationskostnader		
-1 476 054
Summa verksamhetskostnader		
-7 979 822
VERKSAMHETSRESULTAT		

-241 299

Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper		
105 193
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
1 714
Summa resultat finansiella investeringar		
106 907
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		
ÅRETS RESULTAT 		

-134 529
-134 392

2008
393 899
3 981 278
2 941 337
52 461
7 368 975

-2 406 502
-1 082 050
-328 563
-2 339 620
-6 156 735
-129 099
-1 277 343
-7 563 177
-194 202

0
44 435
44 435
-149 767
-149 767

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
6		
Årets resultat enligt resultaträkningen		
-134 392
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel tidigare år		
119 628

-149 767
57 992

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET/
FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL

-91 775

-14 764
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balansräkning
	Not
2009
2008
TILLGÅNGAR
		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar 			
Inventarier
4
26 639
Finansiella anläggningstillgångar 			
Långfristiga värdepappersinnehav
5
0
Summa anläggningstillgångar		
26 639

28 175
1 360 219
1 388 394

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar 		
6 500
Övriga fordringar 		
116 725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		
212 837
		
336 062
Kassa och bank 		
3 834 410
Summa omsättningstillgångar		
4 170 472

23 372
84 415
299 664
407 451
2 127 276
2 534 727

SUMMA TILLGÅNGAR		

3 923 121

4 197 111

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL

6		

Ändamålsbestämt Hotlinearbetet		
Balanserat kapital		
Summa eget kapital		

47 480
3 215 122
3 262 602

167 108
3 229 886
3 396 994

KORTFRISTIGA SKULDER			
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Leverantörsskulder		
Ränteskuld till Forum Syd/Sida		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Summa kortfristiga skulder		

400 630
688
533 191
934 509

63 950
15 514
446 663
526 127

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

4 197 111

3 923 121

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs,
Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, Styrande riktlinjer för årsredovisning (februari 2009). I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI,
Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. Medlemsavgifter och insamlade medel 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 och redovisas i not 2.
Kostnadsredovisning
Som ändamålskostnader räknas sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Till ändamålskostnader räknas också en del av de
gemensamma kostnaderna (samkostnaderna), som t ex del av 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 verksamhetsområde. Som insamlingskostnader räknas kostnader
för insamlingsarbete riktat mot befintliga givare och arbete med att söka nya givare. Hit räknas även de till insamlingskostnaderna fördelade samkostnaderna. Som
administrationskostnader räknas de kostnader som behövs för att administrera organisationen. En rimligt stor och effektiv administration utgör en kvalitetsgaranti för ändamålsuppfyllelse och för gåvo- och bidragsgivare. Hit räknas t ex kostnader för styrelsemöten och delar av administrativa system samt de till administrationskostnaderna
fördelade samkostnaderna.
Värdepapper
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om marknadsvärdet minskat och värdenedgången antas vara varaktig görs nedskrivning.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid
tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier inkl programvara 3 år		
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER
		
Medlemsavgifter		
Stödmedlemmar och enskilda medlemmar		
Medlemsorganisationer		
		
Insamlade medel		
Gåvor från enskilda personer		
Gåvor från församlingar		
Gåvor från Ladies Circle Sverige		
Gåvor från övriga organisationer		
Gåvor från företag		
Sponsring från företag		
buy aid AB försäljning kontorsmateriel till företag (ECPAT får 10% av nettopriset)		
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm		
Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse		
Sparare i Bancos Humanfond		
		
		
Av insamlade medel har allt insamlats via 90-konto
(2008 var det allt utom 32 108 kr).		
		
Statliga bidrag		
Informationsbidrag Forum Syd/Sida, varav administrationsbidrag 155 000 kr (155 000 kr 2008))		
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen		
Bidrag ISO-arbete SSR Konsumentråd		
		

2009

2008

419 646
55 000
474 646

345 899
48 000
393 899		

177 510
125 121
539 431
77 301
67 988
1 268 095
1 427 545
300 000
100 000
13 791
4 096 782

327 057
253 808
54 758
54 855
141 999
1 011 393
1 826 223
250 000
50 000
11 185
3 981 278

		

2 100 000
900 000
83 618
3 083 618

2 100 000
750 000
91 337
2 941 337
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NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Löner och andra ersättningar		
Styrelse		
Generalsekreterare		
Övriga anställda		
Totala löner och ersättningar		
		
Sociala kostnader		
(varav särskild löneskatt pensionspremier)		
Av särskild löneskatt avser 43 903 kr (40 410 kr 2008) generalsekreteraren.
		
Se avsnittet Organisationsutveckling i Verksamhetsberättelsen för ideella insatser.

2009
0
563 444
2 362 683
2 926 127

2008
6 000
485 168
2 199 167
2 690 335

979 829
(78 492)

952 366
(83 656)

2009
240 514
15 234
-77 117
178 631

2008
242 619
9 480
-11 585
240 514

212 339
-77 117
16 770
151 992
26 639

200 798
-11 585
23 126
212 339
28 175

2009
1 360 219
-1 360 219
0

2008
1 360 219
0
1 360 219

Balanserat
kapital
3 229 886
-14 764
3 215 122

Totalt
eget kapital
3 396 994

NOT 4 INVENTARIER
		
Ingående anskaffningsvärde		
Inköp		
Försäljningar och utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
		
Ingående avskrivningar		
Försäljningar och utrangeringar		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Utgående restvärde enligt plan		

NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
		
Ingående bokfört värde		
Försäljning		
Utgående bokfört värde		

NOT 6 EGET KAPITAL
		Ändamålsbestämt
		
Hotline
Ingående balans		
167 108
Utnyttjande		
-119 628
Årets resultat			
Utgående balans		
47 480

3 262 602

NOT 7 Medelantal anställda
2009
Sverige
Totalt
Totala årslöner under
ett halvt prisbasbelopp som ej
tagits med i statistiken

Antal anställda
7,1
7,1

2008
Varav män
1,0
1,0

Antal anställda
7,5
7,5

1 571 kr		

14 500 kr

Varav män
1,0
1,0

NOT 8 AVGÅNGSVEDERLAG
Generalsekreterarens anställningsavtal löper till 2010-06-30. Om ECPAT ej förlänger avtalet utgår lön under sex månader, varvid generalsekreteraren står till organisationens
förfogande. Detta gäller under förutsättning att generalsekreteraren inte har annan anställning under denna period. Vid deltidsanställning minskas ersättningen från ECPAT med
motsvarande procent. På styrelsemötet 2009-12-15 togs beslut att teckna en extra tjänstepensionsförsäkring för generalsekreteraren till en årlig kostnad av ca 65 000 kr.
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Stockholm 2010-03-11

Pierre Schori Ordförande

Jennie Nordin Vice ordförande

Didrik von Seth Vice ordförande

Catarina Andersson Sveriges Kvinno- och
Tjejjourers Riksförbund

Fredrik Lundh Unga Örnar

Monica Nebelius

Sarah Philipson

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
2009. 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 12 mars 2010

Lennart Elftman
Auktoriserad revisor, KPMG
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Verksamhetsidé och syfte
ECPAT arbetar för barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Problemet är globalt och
dagligen säljs barn till sexköpare. För att bekämpa handeln finns ECPAT-organisationer
i alla världsdelar.
ECPAT Sverige har som mål att minska inkomsterna till hallickar, människohandlare och
andra som tjänar pengar på barns kroppar. Det görs genom att försvåra för dem som
finansierar handeln - köparna. Ju färre köpare, desto färre offer.
ECPATs arbete motverkar spridning av barnpornografi, sätter fokus på barnsexturism
och försvårar för människohandlare som förser sexmarknaden med unga offer.

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 BANKGIRO 903-4349 står öppet för alla som vill bidra till vår fortsatta kamp.

