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Under 2010 konsoliderades Finanskoalitionen mot 
barnpornografi vars mål är att försvåra transaktio-
ner för barnpornografi. Dåvarande finansmarknads-
minister Mats Odell utsågs till ordförande. Under 
året har 13 banker och betalningsförmedlare 
börjat agera mot barnpornografi och fler är på väg. 
Initiativtagare till Finanskoalitionen är ECPAT  
Sverige tillsammans med Skandiabanken.

Finanskoalitionen mot barnpornografi och internet-
leverantörernas blockering av barnpornografiska 
webbsidor, som ECPAT tagit initiativ till, har gett 
resultat. Enligt polisen har antalet kommersiella 
barnpornografiska sidor minskat väsentligt till följd 
av det svenska arbetet, tillsammans med liknande 
initiativ i andra länder. Det har även blivit nästin-
till omöjligt att köpa sig tillgång till barnpornogra-
fiskt material via betal- och kreditkort.

ECPAT-nätverket driver tillsammans med The Body 
Shop en internationell kampanj för hårdare tag 
mot människohandel av barn i sexuella syften. 
Just nu samlas namnunderskrifter in som ska över-
lämnas till ländernas regeringar och FN. Vid års-
skiftet hade internationellt över 4,5 miljoner per-
soner undertecknat och i Sverige över 150 000.

Under året lanserades den internationella standard 
för socialt ansvarstagande, ISO 26 000, som  
ECPAT varit med att driva fram. Målet är bland 
annat att skapa en gemensam förståelse för vad 
socialt ansvarstagande är. Den kommer att kunna 
användas av företag och organisationer världen 
över som vill ta ett socialt ansvar.

Enligt Dagens Nyheter, som i början av december 
granskade lobbyister, tillhör ECPAT en av de orga-
nisationer vars motionsunderlag använts mest av 
riksdagsledamöter. ECPATs underlag resulterade 
i sammanlagt 13 riksdagsmotioner hösten 2010. 
Motionerna har primärt handlat om barnsexturism 
och vikten av utökad förövarvård.
 

ECPATs bok ”Barnsexhandel – kommersiell sexuell 
exploatering av barn” används idag som kurslit-
teratur på Sveriges enda kurs om barnsexhandel. 
Kursen som kommit till på initiativ av ECPAT hålls 
på Örebro universitet och motsvarar 7,5 poäng. 
Under 2011 kommer boken om barnsexhandel att 
översättas till engelska. Den kommer därmed få 
internationell spridning, bl a via ECPAT Interna-
tional.

Veckan före valet skrev Beatrice Ask, Mats Odell, 
Thomas Bodström och andra höga företrädare för 
samtliga sju riksdagspartier på ECPATs blogg om 
hur deras respektive parti vill agera mot barnsex-
turism. Åtgärdsförslagen i texterna visar att  
ECPATs påverkansarbete för ökat politiskt fokus  
på barnsexturism har givit resultat. 

ECPAT har undervisat blivande domare i Domstols-
verkets regi vid tre tillfällen under 2010. Målet är 
att sprida kunskap om barnsexhandel och belysa 
det ansvar Sverige har i den globala handeln med 
barns kroppar. Att få föreläsa för blivande domare 
har varit en flerårig process som nu gett resultat. 
Ytterligare ett resultat av ECPAT:s arbete är att 
Rikskriminalpolisen medverkar som utbildare.

Under året ökade antalet Kim-supporters till drygt 
12 000. En undersökning visade att över 200 000 
personer uppmärksammat Kim-kampanjen mot 
barnsexturism.

ECPAT har återigen satt fokus på barn i migrations-
systemet som försvinner och riskerar att utnyttjas 
i sexhandel. Dels genom den pågående dialogen 
med Migrationsverkets generaldirektör, men även 
genom en uppmärksammad artikel på DN Debatt 
i augusti, följd av en intervju i Ekot. I december 
medverkade ECPATs generalsekreterare även i 
TV4:s morgonsoffa efter att Sveriges Radio satt 
fokus på samma problematik.

Tio viktiga resultat av ECPAT:s arbete
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Året som gått

Under 2010 har ECPAT Sveriges arbete gjort av-
tryck både här hemma och internationellt. Det var 
som bekant valår, och på förfrågan från ECPAT 
Sverige bidrog samtliga riksdagspartier med varsitt 
blogginlägg där de fick förklara hur de vill bekämpa 
barnsexturismen. Svaren var intressanta, och visar 
att det nu finns en medvetenhet om brottsområdet 
barnsexturism inom politiken. Nu återstår att om-
vandla orden till handling, och det blir något att 
följa upp. 
  ECPAT Sverige har under 2010 återigen upp-
märksammat barn som försvinner i det svenska 
migrationssystemet och riskerar att utnyttjas i sex-
handel. Denna fråga har också vidgats med nya frå-
geställningar: vad händer till exempel med de barn 
som föds i Sverige av papperslösa flyktingar? ECPAT 
Sverige ser det här som en växande, komplex fråga 
som det finns all anledning att återkomma till.
 Finanskoalitionen mot barnpornografi konsolide-
rades, och 13 banker och betalningsförmedlare har 
hittills anslutit sig. ECPAT genomförde omfattande 
utbildningsinsatser för bankpersonal. Flera av ban-
kerna i samarbetet har spritt kunskaperna internatio-
nellt, bland annat har en process i Baltikum påbör-
jats. Uppförandekoden mot barnsexturism fortsätter 
att spridas, och i somras undertecknades den av ho-
tell i Sydafrika. Den internationella standarden ISO 
26000, som ECPAT varit med att arbeta fram, har 
lanserats. Tillsammans med The Body Shop har  
ECPAT fortsatt den internationella kampanj mot 
människohandel av barn i sexuella syften, som star-
tade i augusti 2009 och som globalt hittills samlat 
över fem miljoner underskrifter. Målet är att fram 
till midsommar 2011 nå sex miljoner namnteck-
ningar, att överlämnas till FN. 

  Kim-kampanjen mot barnsexturism fortsatte 
under 2010 med flera intressanta inslag. I slutet av 
året inleddes dels en stor kampanj på resesajter, flyg-
bussar, Arlanda Express, i resetidningar med mera, 
dels skickades ett brev till justitieminister Beatrice 
Ask i Kims namn där hon ombads berätta hur hon 
planerar att motverka barnsexturism under 2011. I 
januari 2011 kom ett svar, där Beatrice Ask bland 
annat berättade att åklagarmyndigheten under 2011 
ska granska handläggningen av sexualbrott mot barn 
begångna utanför Sverige. Glädjande nog följdes 
detta sedan upp på Internationella Brottsofferdagen 
i början av 2011 då Beatrice Ask tog upp barnpor-
nografi, barnsexturism och människohandel av barn 
i sexuella syften som tre prioriterade brottsområden. 
Medvetenheten finns – hur blir det med verkstäl-
ligheten? 
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R.I.P
Rosario Baluyot
Died at 12 years old
Dec 22 1975 – nov 20 1987

Alone in life, alone in death
except those of us who can not
forget the throwaway children

Her friends at Preda Foundation
Olongapo city

Så har Rosario Baluyot äntligen fått en gravsten.  
När jag för många år sedan besökte hennes grav på 
ett berg strax utanför staden Olongapo, Filippinerna 
fanns den inte. Då var Rosario Baluyot, denna drygt 
11-åriga flicka som föll offer för en österrikisk sex-
turist, lika anonym i döden som hon varit i livet. Nu 
är vi många som minns henne och många som ar-
betar både i Filippinerna och på andra håll i världen 
för att det som hände henne aldrig ska hända igen.

Majgull Axelsson
Författare till dokumentärromanen ”Rosario är död”.

Fotograf: Jonas Gratzer

Rosarios grav
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I november 2008 uppmärksammade Ekot en ny 
rapport från Juridiska Institutionen, Stockholms 
Universitet, av Eva och Christian Diesen. Rap-
porten som tagits fram på initiativ av ECPAT 
pekar på hur svenskars sexualbrott mot barn 
begångna utomlands slentrianmässigt läggs ner 
– trots möjlighet att döma dem i Sverige. Slut-
satsen är, tyvärr, att det i princip råder straffrihet 
för sådana brott. ECPAT Sverige har sedan dess 
arbetat utifrån de rekommendationer som paret 
Diesen lanserar i rapporten. Under 2010 har 
organisationen haft flera framgångar på området.

Ett av rapportens krav var att ta bort dubbel straff-
barhet för alla former sexualbrott mot barn. Krav 

på dubbel straffbarhet innebär att handlingen måste 
vara olaglig både i Sverige och i det land där brottet 
begåtts, för att kunna väcka åtal i svensk domstol. 
Under 2010 presenterade regeringens sexualbrottsut-
redning ett förslag där kravet på dubbel straffbarhet 
för brotten köp av sexuell handling av barn samt 
utnyttjande av barn för sexuell posering tas bort. 
ECPAT har aktivt arbetat för just detta. Det är en 
stor framgång att kravet på dubbel straffbarhet nu 
slopas för dessa brott.
 Rapporten föreslår även obligatorisk utbildning 
om barnsexhandel, med särskilt fokus på barnsex-
turism, för utlandsstationerade polissambandsmän. 
ECPAT har tidigare år utbildat polissambandsmän, 
och så även 2010. Den 23 november hölls en ut-

Fotograf: Monica Dahlström-Lannes

Barnsexturism
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bildningsinsats för de två sambandsmän som ska 
stationeras i Warsawa respektive Bangkok. Semi-
nariet fokuserade bland annat på möjligheter att 
lyfta barnsexturism som brottsområde i de länder 
sambandsmännen ska verka i. Ett samarbete, som 
inkluderar ökat informationsutbyte, har under året 
inletts mellan Sveriges och Norges poliser på temat 
barnsexturism, som resultat av ECPATs påverkans-
arbete.
 Ett av rapportens förslag var att kunskap om 
barnsexhandel ska vara obligatorisk för samtliga 
domare. Detta har ännu inte hänt, men ECPAT 
har undervisat blivande domare i Domstolsverkets 
regi vid tre tillfällen under 2010. Målet har varit 
att sprida kunskap om barnsexhandel utifrån ett 
internationellt perspektiv, men också att belysa det 
ansvar Sverige har i den globala handeln med barns 
kroppar. Rikskriminalpolisens särskilda grupp mot 
sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi har 
deltagit som föreläsare vid samma kursmoment. Psy-
kolog Hanna Harnesk från Skogomeanstalten har 
också inbjudits att tala vid samtliga kurstillfällen för 
att berätta om kriminalvårdens behandlingsprogram. 
Liknande utbildningar kommer att genomföras 
under 2011. Vidare inkluderar polisens årliga IT-
konferens information om barnsexturism. 
 ECPAT har vid flera tillfällen föreläst om barnsex-
handel för åklagare från hela Sverige, anordnat av 
Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göte-
borg. Förutom människohandel har ECPAT även 
belyst barnsexturism och de kopplingar som finns 
till barnpornografi. ECPAT föreläste också på inbju-
dan av Norrtälje nämndemannaförening i januari 
månad.
 Rapporten föreslår även att undervisning om 
barnsexturism ska vara obligatorisk på juristpro-
grammet. ECPAT har sedan flera år genomfört ut-
bildningsinsatser för ELSA (European Law Students 
Association). Under året genomfördes utbildningar i 
Lund och Umeå. Cirka 100 juridikstuderande del-
tog totalt och utbildningen visade sig enligt utvärd-

eringarna vara mycket uppskattad.
 Ytterligare förslag är utökade vårdmöjligheter för 
både dömda och potentiella sexualbrottsförövare. 
ECPAT har lyft behovet av utökade vårdmöjligheter 
i flera sammanhang. Bland annat har diskussion 
förts med Sexualmedicinskt Centrum och påver-
kansarbete bedrivits gentemot statsrådet Nyamko 
Sabuni. Senare utlovade Alliansen en nationell tele-
fonlinje för förövare, men även för anhöriga till förö-
vare. Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll som är 
ordförande i regeringens påföljdsutredning har blivit 
uppvaktad av ECPAT i syfte att diskutera mer ända-
målsenliga påföljder för sexualbrott och behovet av 
utökad vård. Dialogen kommer att fortsätta under 
2011. ECPAT har även författat motionsunderlag 
angående behovet av utökad lättillgänglig vård till 
förövare vilket resulterat i ett antal riksdagsmotioner.

Kampanj mot barnsexturism
Paret Diesens rapport föreslår även informations-
insatser till allmänheten. ECPAT har bland annat 
bidragit till den punkten genom kampanjen Support 
Kim som genomförts för andra året. Kim är en på-
hittad figur skapad av ECPAT Sverige för att repre-
sentera barnsexturismens offer. Figuren skulle kunna 
vara en pojke i Sydostasien eller en flicka i Sydame-
rika. Kim må vara påhittad men problemet är en 
realitet. Årets budskap var att uppmana allmänheten 
att rapportera barnsexturism till ECPATs hotline:

”Jobba som barnvakt utan lön på semestern.  
Nu kan du enkelt rapportera misstänkt barnsex-
turism när du reser. www.ecpathotline.se”

Från 29 november syntes budskapet på en mängd 
reserelaterade sajter som DN Resor, SvD Resa, Vaga-
bond, tre sajter som drivs av Aftonbladet, Expressen 
Res med flera. Dessutom syntes kampanjen på Ar-
landa Express, flygbussar och utvalda busshållsplatser 
där resenärer stiger på bussarna. Kampanjen var stra-
tegiskt inplanerad en kort tid innan vintersemestern.
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 En annan del av kampanjen drevs via Facebook 
och Twitter. På Facebook hade Kim då kampanjen 
startade 9 138 supporters och vid årsskiftet över 
10 000. Dessa aktiverades bland annat genom en 
film där skådespelaren Kjell Bergqvist spred bud-
skapet att bli barnvakt på semestern. Besökarna på 
Facebook-sidan kunde även skicka vidare kampanj-
budskapet via sociala medier samt placera en dekal 
med ordet ”barnvakt” på sin profilbild på Facebook. 
Cirka 5 700 personer hade gjort detta vid årsskiftet. 
Kampanjen fortsatte i januari med nya aktiviteter, 
bland annat ett brev från Kim till justitieminister 
Beatrice Ask.

 Vidare har Fritidsresor och Apollo spridit kam-
panjinformation i ett antal butiker. Ving hade kam-
panjbanners på sin internetsida.
 En undersökning från YouGov i december, gjord 
på uppdrag av ECPAT, visar att 4 procent i åldrarna 
18 – 74 år, ca 200 000 personer, har uppmärksam-
mat Support Kim. En annan utvärdering visade att 
den banner som fanns på SvD Resor under kam-
panjperioden visserligen kunde ha haft ett högre ob-
servationsvärde, det vill säga haft fler som observerat 
annonsen. Samtidigt fick den toppbetyg kring frågor 
som hur noga de läste annonsen och om besökaren 
upplever sig ha nytta av informationen. Helhetsbe-

tyget ligger rejält över vad som vanligtvis är högsta 
värde och den känslomässiga reaktionen är den hög-
sta som noterats i någon av SvDs ram-mätningar.

Sydafrikanska hotell antar ECPATs upp- 
förandekod
Den 8 juni undertecknade de första sydafrikanska 
hotellen Uppförandekoden mot barnsexhandel. Där-
med förbinder de sig att motverka barnsexturism. 
Koden ställer krav på undertecknarna att utbilda 
personal, tillhandahålla information till gäster, info-
ga klausuler i leverantörskontrakt med mera. Sanno-
likt kommer fler företag att ansluta sig längre fram.
 I dagsläget tillämpas Uppförandekoden i över 30 
länder. Bland undertecknarna finns även resebyråer, 
researrangörer, flygbolag, rederier med flera. Därmed 
har koden gått från att vara ett skriftligt förslag från 
ECPAT Sverige 1998 till ett internationellt verktyg 
mot barnsexturism inom reseindustrin. Koden har 
fått flera internationella utmärkelser.
 ECPAT har fortsatt verka som nationell represen-
tant för Uppförandekoden gentemot de reseföretag 
i Sverige som undertecknat den, nämligen Apollo, 
Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber, Solresor, Travel-
Partner och Ving. Årets dialog med researrangörerna 
har varit särskilt viktig eftersom avgifter införts för 
undertecknarna. Dialogen har bidragit till en större 
förståelse hos företagen för betydelsen av socialt före-
tagsansvar och det civila samhällets roll. Därutöver 
har ECPAT genomfört en föreläsning för Solresor.
 En central del av researrangörernas arbete med 
Uppförandekoden är att utbilda sin personal. ECPAT 
inledde under 2010 arbetet med att översätta ett ut-
bildningsmaterial från engelska till svenska. Materia-
let, som kommer att publiceras online under 2011, 
behandlar bland annat konkreta situationer och 
dilemman som man kan ställas inför i sitt arbete. 
 Som del av nätverket Schyst Resande har ECPAT 
Sverige arbetat för att hållbar turism ska få fotfäste 
på TUR-mässan i Göteborg, Skandinaviens ledande 
mässa för resor och turism. Det lyckades genom att 

Support Kim - flygbussens baksida.
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etablera ett nära samarbete med TUR-mässans led-
ning, Handelshögskolan i Göteborg med flera. Ett 
första välbesökt halvdagsseminarium genomfördes 
för reseföretag där ECPAT Sverige deltog i panelen. 
Seminariet, som kommer att bli årligen återkom-
mande, gjorde det möjligt att föra ut barnsextu-
rismfrågan till en relevant publik tillsammans med 
nya samarbetspartners.
 ECPAT har i flera år arbetat för att kursinnehål-
let för turismutbildningar certifierade av Travel 
Academy (TRAC) ska ta upp hållbar turism. Under 
året bjöd därför ECPAT in utbildningsansvariga 
till seminariet om hållbar turism på TUR-mässan. 
Hållbar turism finns idag på TRAC-utbildningarnas 
läroplan vilket är mycket glädjande.
 Vidare hölls en föreläsning om barnsexturism i 
oktober för turismstudenter vid Linköpings Univer-
sitet. Cirka 60 studenter deltog. Under våren hölls 
föreläsning för en turismutbildning i Malmö och på 
Svenska Kyrkans stora arrangemang ”Världens fest – 
En annan värld är möjlig” i Växjö. I slutet av 2009 
köpte ECPAT in ett reportage om barnsexturism på 
Filippinerna till webben bestående av ljud och still-
bilder. Reportaget har besökts 1 265 gånger under 
2010.

ECPAT för upp barnsexturism på politiska  
agendan
Inför valet ombads partierna att berätta hur de 
vill arbeta mot barnsexturism för att öka fokus på 
frågan. Texterna publicerades på ECPATs blogg. 
Samtliga partier svarade och bland undertecknarna 
finns flera tunga namn som Beatrice Ask, Thomas 
Bodström och Mats Odell. Svaren var intressanta. 
De vittnade om att barnsexturism som brottsområde 
börjat få fotfäste inom politiken. Tidigare välvilliga 
klichéer utan större substans har ersatts med kon-
kreta politiska förslag, vilket är mycket positivt. Som 
exempel skrev Mats Odell, dåvarande kommun-  
och finansmarknadsminister, och Inger Davidson, 
dåvarande vice ordförande för justitieutskottet:

”Vi vill att det tydliggörs vilken minister som har 
ansvar för att motverka så kallad barnsexturism 
vilket i sig är ett fruktansvärt ord. Vårt förslag är 
att justitieministern ska vara högst ansvarig i re-
geringen. Att justitieministern har helhetsansvar 
visar att det handlar om brottslighet som inte har 
med turism att göra.”

ECPAT Sverige har som enda svensk organisation 
drivit frågan om svenskar som begår övergrepp mot 
barn utomlands. Att riksdagspartierna nu börjar 
hörsamma frågan är ett viktigt resultat av flera års 
arbete. Samtidigt återstår de politiska åtgärderna, 
vilket får bli föremål för kommande verksamhets-
berättelser.

Schyst Resande
ECPAT ingår i nätverket Schyst Resande som ar-
betar för att resebranschen ska bidra till en hållbar 
utveckling genom socialt företagsansvar (CSR). Den 
26 mars, under årets stora resmässa TUR i Göte-
borg, arrangerade nätverket en seminariedag för 
resebranschens aktörer. Tanken var inspirera och ge 
exempel på CSR-arbete inom branschen, i Sverige 
och Europa. En panel diskuterade hur andra bran-
scher arbetar för hållbar utveckling.
 17-18 september hölls en utbildning av ECPAT  
Sverige tillsammans med Schyst Resande om barn-
sexturism och hållbart resande. Tjugo personer 
deltog från bland annat The Body Shop och Riks-
kriminalpolisen men bland deltagarna fanns även 
studenter, ECPAT-volontärer och ungdomsgruppen. 
Kursutvärderingen visade på mycket nöjda deltagare. 
Bland föreläsarna fanns bland annat Hanna Har-
nesk, psykolog som arbetar med sexualförövare vid 
Skogomeanstalten.

Mer arbete mot barnsexturism
I början av juni genomförde ECPAT Sverige en 
utbildning för Unga Örnars distriktsordförande 
och personal från hela landet. Senare under hösten 

RESULTAT: Ca 200 000 personer uppmärk-
sammade ECPATs kampanj mot barnsexturism: 
Support Kim. . 
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samarrangerade ECPAT Sverige, Unga Örnar och 
Palmecentret ett seminarium med medverkan av 
professor Susan Kreston. Kreston är jurist, antropo-
log och expert på lagstiftning kring barns rättigheter. 
Föreläsningen adresserade barnsexturism och åtgär-
der för att stävja problemet. Professor Kreston berät-
tade om internationella erfarenheter medan ECPAT 
Sveriges ordförande och generalsekreterare berättade 
om barnsexturism utifrån ett svenskt perspektiv.
 Ytterligare ett seminarium med Susan Kreston 
hölls 11 november i regi av ECPAT tillsammans 
med EU-kommissionens representation i Stock-
holm. Seminariet belyste frågan om barnsexturism 
utifrån ett europeiskt perspektiv. Kreston föreläste 
även vid juristlinjen i Umeå som en del av samarbe-
tet mellan ECPAT och organisationen för juriststu-
denter, ELSA (European Law Students Association).
 Under året skrevs en gästkrönika om hållbar 
turism ur ett barnperspektiv i Föreningen för Ut-
vecklingsfrågors (FUF) medlemstidning. FUF-bladet 
går ut till alla medlemmar och kontaktpersoner, 
motsvarande cirka 1 500 personer varav 60 procent 
är studenter på högskola och universitet.
 I årets undersökning om barnsexturism, genom-
förd av YouGov på uppdrag av ECPAT, framkom-
mer att av de personer som rest utanför Europa har 
cirka 7 procent sett tecken på barnsexturism, vilket 
är i ungefär samma nivå som i de tidigare mätning-
arna. Undersökningen visar att hälften av dem som 
sett tecken på barnsexturism agerar, vilket i stort är 
samma resultat som i undersökningen som utför-
des 2009. De som valde att agera gjorde det främst 
genom att markera att de tyckte att det var fel, an-
mälde det till ECPAT eller till lokal polis. En viss 
ökning på antalet som anmälde till ECPAT går att se 
i undersökningen. 

En tredjedel av samtliga intervjuade är osäkra på 
vad de ska göra om de ser tecken på barnsexturism. 
Detta gäller både de som rest utomlands och de som 
inte rest utomlands de senaste fem åren.

Susan Kreston föreläser på ABF i Stockholm.
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ECPAT Sverige driver sedan 2005 en Hotline dit 
allmänheten kan rapportera barnpornografi på 
nätet. Samma år tog ECPAT initiativ till blocke-
ring av barnpornografiska internetsidor via bred-
bandsleverantörer. Under 2007 initierade ECPAT 
ett samarbete mellan polisen och banker/andra 
betalförmedlare för att försvåra betalningar för  
barnpornografi. Tillsammans med liknande åt-
gärder i andra länder har ECPATs arbete haft stor 
effekt – antalet kommersiella barnpornografiska 
internetsidor har enligt Rikskriminalpolisen 
minskat.

Den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi 
bildades formellt 2009. Dess mål är att försvåra 
betalningar för barnpornografi via bankernas betal-
system. Koalitionen är ett resultat av ECPATs arbete 
tillsammans med Skandiabanken, ett arbete som 

pågått sedan 2007. Under året har arbetet med  
finanskoalitionen fortsatt.
 Två större möten har hållits under 2010 som 
syftat till att samla koalitionens medlemmar och 
berätta om den senaste utvecklingen. Den 12 april 
genomförde ECPAT och kommun- och finans-
marknadsminister Mats Odell konferensen ”Barn 
till salu”. Konferensen var viktig av flera skäl. Dels 
fick deltagarna från banker och andra inom finans-
sektorn ökad kunskap om problemet. Men polisen 
pekade även på hur de kriminella grupperna änd-
rat beteendemönster. Numera används kontokort 
allt mer sällan för att ta betalt för barnpornografi. 
Snarare gäller andra betalsystem. En utmaning för 
finanskoalitionen blir att rekrytera nya medlemmar 
som inte är traditionella banker.
 Under konferensen tog koalitionen ett första steg 
mot en tydligare struktur. En koalitionsstyrelse kom-

Barnpornografi
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mer att tillsättas för att leda arbetet. Till ordförande 
utsågs finansmarknadsminister Mats Odell. Styrelsen 
kommer att utforma strategier för det fortsatta ar-
betet.

Finansmarknadsminister Mats Odell och ECPATs general-
sekreterare Helena Karlén.

Rikskriminalpolisen har under året pekat på att så-
dana verksamheter ger resultat. Enligt den särskilda 
barnpornografigruppen kan det konstateras att anta-
let kommersiella barnpornografiska webbsidor mins-
kat drastiskt som ett resultat av det förebyggande 
arbete mot barnpornografi som bedrivs i Sverige och 
i övriga världen, till exempel i form av finanskoali-
tioner och blockering av barnpornografiska sajter via 
internetleverantörer. Rikskriminalpolisen har under 
hösten konstaterat att det blivit i stort sett omöjligt 
att köpa sig tillgång till barnpornografiskt material 
via betal- och kreditkort.
 Av de 13 banker som ingår i den svenska Fi-
nanskoalitionen (se sid. 28) och som ECPAT Sverige 
har samarbete med, har samtliga påbörjat åtgärder 
mot barnpornografi utöver att stoppa betalningar, 
vilket sker i samarbete med polisen. Samtliga 13 
banker har påbörjat eller har implementerat en 
policy mot barnsexhandel, informerat personal, 
kunder samt samarbetspartners och ökat kunska-
pen om barnsexhandel genom utbildningsinsatser 

från ECPAT Sverige. Vidare har flera banker spritt 
kunskapen internationellt, vilket har lett till att en 
process med att skapa finanskoalitioner i Baltikum 
har inletts.
 Sammanfattningsvis kan konstateras att majori-
teten av Sveriges banker idag ingår i Finanskoalitio-
nen. Det har skett en markant ökning av kunskapen 
om barnpornografi och barnsexhandel inom bran-
schen och medvetenheten om branschens roll är 
hög. Vidare har en hemsida producerats för koalitio-
nen av ECPAT, Skandiabanken och Bankförening-
en. En styrgrupp har etablerats på ECPATs initiativ 
för att leda det strategiska arbetet framåt men också 
för att koordinera det svenska arbetet med det in-
ternationella. I styrguppen ingår representanter från 
ECPAT, Bankföreningen, Justitiedepartementet, Fi-
nansdepartementet, Finansinspektionen, Rikskrimi-
nalpolisen, Skandiabanken, Ekobrottsmyndigheten 
samt Skatteverket. ECPAT Sverige har också under 
året haft ett separat möte med Justitieministern om 
finanskoalitionsarbetet.
 Regeringen har i samband med det svenska ord-
förandeskapet hösten 2009 lyft den svenska Finans-
koalitionen mot barnpornografi som en modell för 
Europa. Det återspeglas även i EU:s handlingsplan 
för 2010-2014, det så kallade Stockholmsprogram-
met. 

Finanskoalitionens hemsida.

RESULTAT:  Antalet kommersiella barnpornografiska webbsidor har minskat drastiskt, 
och det är idag i stort sett omöjligt att köpa tillgång till barnpornografiskt material 
via betal- och kreditkort, tack vare bland annat arbetet med finanskoalitioner och 
blockering av barnpornografiska webbsidor.  
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ECPAT sprider finanskoalitionen  
utomlands
ECPAT Sverige deltog i slutet av maj på en utbild-
ning anordnad av ECPAT International och ECPAT 
Taiwan som gick under namnet ”ECPAT Open 
Forum: Collaboration and Good Practice around In-
ternet Hotlines to combat Child Sexual Abuse Ima-
ges”. Målsättningen med sammankomsten var att 
fler ECPAT-länder skulle starta hotlines och förmå 
respektive lands internetleverantörer att blockera åt-
komst till barnpornografi. ECPAT Sverige hade även 
möjlighet att sprida information om Finanskoalitio-
nen mot barnpornografi.
 Deltagande länder var förutom representanter 
från ECPAT Taiwan, deltagare från Thailand, Nepal, 
Filippinerna, Nya Zeeland, Holland samt Storbri-
tannien. ECPAT Sverige höll i utbildningen de två 
första dagarna tillsammans med en representant 
från den holländska hotlinen som syftade till att visa 
olika aspekter av hotlinearbetet. Den tredje dagen 
deltog ECPAT Sverige i en paneldebatt om block-
eringen med representanter från Taiwan Internet 
Association, Microsoft Taiwan samt utbildningsde-
partementet. ECPAT Sverige hade då möjlighet att 
berätta om de svenska erfarenheterna av blockering 
och det arbete som är på gång inom EU. Även 
den svenska finanskoalitionen togs upp. Samtliga 
deltagande länder visade intresse för att antingen 
starta hotlines eller ta initiativ till blockering och 
finanskoalitioner.
 Under året har ECPAT Sverige följt utvecklingen 
inom den europeiska finanskoalitionen och deltagit 
på möte i Bryssel om densamma. Vidare har besök 
gjorts hos representanter för den amerikanska fin-
anskoalitionen på International Center for Missing 
Exploited Children i Washington för att inhämta 
mer detaljerad kunskap om koalitionsarbetet i prak-
tiken. ECPAT träffade även representanter från det 
internationella mellanstatliga granskningsorganet 
FAFTs avdelning på Finansministeriet i Washington. 
Syftet med mötet var att få USA att ta initiativ till 

Catherine Cummings, Executive Director för amerikanska 
Finanskoalitionen, och ECPAT Sveriges generalsekreterare 
utanför Finansministeriet i Washington DC.

en typologirapport inom FATF-samarbetet med 
fokus på kommersiell barnpornografi.
 Som en del av avtalet med Swedbank höll ECPAT 
en föreläsning under våren för Swedbanks  personal-
chefer i Stockholm, cirka ett 30-tal personer, om 
barnsexhandel och bakgrunden och syftet med den 
svenska Finanskoalitionen.

ECPAT hotline tar emot rapporter om barn- 
pornografi
ECPAT Hotline har även under 2010 tagit emot ett 
stort antal tips om barnsexturism, barnpornografi 
och människohandel med barn i sexuella syften. 
Den absoluta majoriteten har rört misstänkt barn-
pornografiskt material. Efter grovsortering vidarebe-
fordras rapporterna till Rikskriminalpolisen.
 Hemsidan har uppdaterats flera gånger under 
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året med ny information och har även mobilanpas-
sats för att underlätta anmälan via mobiltelefon. 
Regelbundna avstämningsmöten har skett med 
Rikskriminalpolisen. Avstämning har även skett med 
ECPATs samarbetspartner NetClean Technologies, 
som tillhandahåller den mjukvara som används i 
hotlinearbetet. ECPAT Hotline har under hösten 
även annonserat genom Sidewalk Express som till-
handahåller datorer på offentliga platser såsom järn-
vägsstationer, flygplatser och Seven Eleven.
 Enligt årets undersökning av YouGov om ECPAT 
Hotline och barnpornografi har anmälningsbenä-
genheten hos dem som har kommit i kontakt med 
barnpornografi minskat till cirka 30 procent. Det 
kan jämföras med 2008 och 2009 års mätningar 
som låg på omkring 40 procent. Störst minskning 
var anmälningsbenägenheten till polisen. En möjlig 
förklaring kan vara att det från och med 1 juli 2010 
är förbjudet att titta på barnpornografi. Vidare har 
undersökningen omformulerats något, samt att me-
dia har rapporterat om polisens överbelastade barn-
pornografigranskare. På frågan om vad man skulle 
göra om man kom i kontakt med barnpornografi 
ligger anmälningsbenägenheten fortsatt på samma 
höga nivå som förut.
 2005 tog ECPAT Sverige initiativ till blockering 
av barnpornografiska internetsidor. Sidorna gran-
skas av Rikskriminalpolisen som sedan skickar över 
spärrlistor till internetleverantörerna. Under året 
blockerade 18 internetleverantörer barnpornografi. 
Det är en ökning jämfört med tidigare år, och kan 
bero på informationsinsatser som ECPAT genom-
fört på bland annat Internetdagarna, Sveriges största 
IT-mässa, samt i tryckt och digitalt informationsma-
terial. 
 ECPAT har dessutom uppmanat polisen att tyd-
liggöra information om blockeringen på polisens 
hemsida för allmänheten, vilket resulterat i att infor-
mationen utökats väsentligt och att det idag är möj-
ligt att erhålla information om vilka internetleveran-
törer som samarbetar med polisen i detta avseende.

Mer arbete mot barnpornografi
Under året har ECPAT Sverige påtalat för justitie-
minister Beatrice Ask vikten av att Rikskriminalpo-
lisens barnpornografigrupp får tillräckliga resurser 
för att effektivt kunna identifiera offer. Även flera 
riksdagsledamöter, från olika politiska partier, har 
vidtalats.
 Vidare har ECPATs remissunderlag och påver-
kansarbete har fått genomslag i den reviderade barn-
pornografilagstiftningen, som trädde i kraft den 1 
juli 2010. Det gäller bland annat tittförbudet som 
gör att en person kan straffas för systematiskt tit-
tande på barnpornografi online. Dessutom har kra-
vet på så kallad dubbel straffbarhet avskaffats. Det 
innebär att en svensk som konsumerar barnporno-
grafi i ett land där detta inte är ett brott, kan dömas 
i svensk domstol.
 17-18 november deltog ECPAT Sverige på norra 
Europas största konferens om internet och digitala 
möjligheter, SIME. SIME-NON PROFIT, som är 
en del av SIME, lanserades 2010 och syftar till att 
skapa en gemensam mötesplats för näringslivet och 
den ideella sektorn. ECPAT fick möjlighet att lyfta 
barnsexhandeln på Internet för samtliga deltagare 
med förhoppningen att kunna finna nya digitala lös-
ningar för att slå mot barnpornografi. Ett antal före-
tag har därefter hört av sig till ECPAT med förslag.
 Den 3 juni utbildade ECPAT anställda på före-
taget 3 som arbetar med produkt- och tjänstutveck-
ling. Syftet var att ge grundläggande kunskap om 
barnsexhandel, med fokus på barnpornografi. Kun-
skapen ska finnas med vid utveckling av nya tjänster 
och produkter. Deltagarna var mycket engagerade 
och efter utbildningen har 3 spridit information via 
intranätet om ECPAT och vad man kan göra mot 
barnsexhandel.
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ECPAT Sverige har under året uppmärksammat 
barn i migrationsprocessen som kan befinna sig 
i riskzonen för människohandel, bland annat 
genom dialog med Migrationsverket och mediala 
utspel. Därutöver är ECPAT aktiv i en global 
namninsamlingskampanj mot trafficking och har 
även fört samtal med riksdagsledamöter.

Under året genomfördes flera av ECPAT önskade 
förbättringar på människohandelsområdet. I Sverige 
infördes ny människohandelslagstiftning under som-
maren, dock inte med några större förändringar gäl-
lande människohandel med barn. En mycket positiv 
förbättring är dock att kravet på dubbel straffbarhet 
togs bort även i detta fall. Det innebär i praktiken 
att Sverige har domsrätt över människohandelsbrott 
även när de begåtts utomlands, oavsett om brottet 
är kriminaliserat på gärningsorten eller inte. Bortta-
gande av dubbel straffbarhet för samtliga sexualbrott 
mot barn är något som ECPAT arbetat för i cirka tio 
års tid.
 I samband med Sveriges nya människohandelslag-
stiftning ratificerades även Europarådets konvention 
om bekämpande av människohandel. Mot slutet av 
året röstades även EU-kommissionens förslag till di-
rektiv om människohandel igenom. Direktivet som 
ska implementeras inom två år ersätter ett tidigare 
rambeslut och har ett bra barnfokus.
 ECPAT Sverige har sedan början av 2000-talet en 
pågående dialog med Migrationsverket om barn som 
kan befinna sig i riskzon för barnsexhandel. Årets 
möte med Migrationsverkets generaldirektör Dan 
Eliasson hölls i februari. Under mötet presentera-
des ett antal risksituationer och förslag till åtgärder 
för att förbättra situationen för barn i riskzon för 
barnsexhandel i migrationssystemet. Migrationsver-
ket har sedan under året förbättrat ett flertal rutiner 
efter ECPATs förslag.
 Frågan lyftes ytterligare efter ECPATs debattar-
tikel i DN i augusti om barn i migrationssystemet 
som försvinner och riskerar att utnyttjas i barnsex-

handel. Debattartikeln fick stor uppmärksamhet i 
två omgångar under hösten. Artikeln fick även upp-
märksamhet av Migrationsverket själva och i sam-
band med UNICEF:s utbildning om människohan-
del med barn i augusti, där anställda på bland annat 
Migrationsverket, polisen och socialtjänsten deltog. 
Därutöver har ECPAT Sverige lyft frågan med Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen 
och olika barnrättsorganisationer.
 Under hösten anordnades en utbildningsdag för 
Nationellt metodstödsteam (NMT) om bland an-
nat människohandel med barn. Som arrangörer 
stod ECPAT Sverige, Länsstyrelsen i Stockholm och 
UNICEF Sverige. Teamet fungerar som en strategisk 
resurs för myndigheter ute i landet som hittills inte 
har bedrivit något eget arbete mot människohandel. 
NMT består av representanter från polismyndighe-
ter, socialtjänster, Åklagarmyndigheten och Migra-
tionsverket under ledning av Länsstyrelsen i Stock-
holms län. Då arbetet mot människohandel hittills 
mest fokuserat på kvinnor som offer var dagens tema 
barn som offer. Under dagen föreläste representanter 
från UNICEF Sverige och ECPAT Sverige om bland 
annat ouppmärksammade barn i migrationssystemet 
i risk för barnsexhandel. ECPAT hade även bjudit 
in föreläsare från Centrum för andrologi och sexual-
medicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Hud-
dinge och Rikskriminalpolisens grupp mot sexuella 
övergrepp mot barn och barnpornografi.

Kontakter med riksdagsledamöter
I januari kontaktades ECPAT av Moderatkvinnorna 
som ville besöka kansliet för att lära mer om verk-
samheten och finna frågor att driva inför valrörelsen. 
ECPAT hade dessförinnan producerat en skrift om 
grooming, som bland annat intresserade besökarna. 
Det önskade informationsmötet genomfördes i fe-
bruari med riksdagsledamoten Lena Asplund och 
Katarina Tolgfors från Moderatkvinnorna.
 Ett flera timmar långt möte resulterade i flera ini-
tiativ. Bland annat ställdes en fråga till EU-minister 

Människohandel

RESULTAT:  Kravet på dubbel straffbarhet i människo-
handelsbrott har tagits bort, vilket är något som 
ECPAT Sverige kämpat för i cirka tio år. 
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The Body Shops och ECPATs namninsamlingskampanj.

Birgitta Ohlsson mot bakgrund av färjerederiernas 
möjlighet att motverka trafficking österifrån. Frågan 
gällde om hon kan påverka sina baltiska kolleger för 
att få rederierna att frivilligt involvera sig i arbetet 
mot människohandel. Birgitta Ohlsson:  

Jag tror att den här typen av initiativ där det pri-
vata näringslivet kan inspirera och jobba tillsam-
mans med en organisation som ECPAT kan vara 
bra, men jag tror också att vi måste gå vidare 
lagstiftningsmässigt och framför allt ha ett mer 
effektivt polissamarbete. 
(…)
 
Även om privata initiativ och företag kan vara 
av stort intresse är det viktigt att också politiker 
sätter ned foten. Det är fullkomligt oacceptabelt 
att barn säljs som sexslavar år 2010.

Representanter för ECPAT hade möjlighet att ställa 
frågor och överlämna organisationens bok om barn-
sexhandel till den nytillträdda EU-kommissionären 
Cecilia Malmström vid ett öppet lunchmöte i mars. 
ECPATs synpunkter välkomnades. Under ett besök 
i Bryssel träffade ECPAT även EU-parlamentarikern 
Anna Heds politiskt sakkunniga. Bakgrunden var 
EUs pågående arbete med att revidera ett rambeslut 
om människohandel och ta fram en ny handlings-
plan. ECPAT har fört en dialog med övriga euro-
peiska ECPAT-grupper för att gemensamt förstärka 
skrivningarna i förslaget till direktivet. ECPAT 
Sverige har också fört en dialog med det italienska 
turismdepartementet om barnsexturism och vikten 
av att brottsområdet belyses i direktivet.

ECPAT och The Body Shop mot trafficking
Sedan augusti 2009 samarbetar ECPAT och The 
Body Shop i en världsomspännande kampanj mot 
människohandel med barn för sexuella ändamål. 
Kampanjen har flera mål, bland annat att skapa 
opinion och bidra till ökad kunskap, bedriva påver-

kansarbete för att förbättra det förebyggande arbetet, 
lagstiftningen och skyddet för barn.
 Sommaren 2010 lanserades en global namnin-
samling. Lokalt i de olika länderna som deltar ställs 
olika krav på agerande från regeringens sida. I Sve-
rige lanserades namninsamlingen först i Almedalen 
i juli och sedan i Body Shops butiker i augusti. Kra-
ven från svenskt håll är att: 
 Sexhandeln med barn och ungdomar måste för 
det första tas på allvar. Dessutom bör det införas en 
specifik lag mot människohandel med barn samt att 
det måste finnas skyddade boenden för unga traf-
fickingoffer.
 Bakgrunden till kraven är att cirka hälften av alla 
människohandelsfall i Sverige utgörs av offer under 
18 år. Trots det är fokus mer på kvinnor än på barn 
som offer. En specifik lagstiftning, med högre straff-
skala, mot människohandel med barn skulle ställa 
högre krav på myndigheter att ta särskild hänsyn till 
offrets ålder och behov. Straffet bör också återspegla 
att det handlar om en person under 18 år. Ett högre 
straff skulle ge polisen större befogenheter att utreda 
brotten, som hemlig rumsavlyssning, vilket kräver 
att brottet har ett minimistraff på fyra år. 
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ECPATs och The Body Shops namninsamling på-
går till och med den 30 juni 2011 och lämnas först 
över till ländernas respektive regeringar, och sedan 
gemensamt till FN. Globalt hade det vid årsskiftet 
2010/2011 samlats in över 4 miljoner namn varav 
drygt 150 000 i Sverige. En av de första att ställa sig 
bakom namninsamlingen var ECPATs ambassadör 
Kjell Bergqvist. Andra kända namn som stödjer 
kampanjen är bland annat Joel Kinnaman och Eva 
Röse.
 Utöver detta bidrar kampanjen till att samla in 
pengar till ECPATs arbete mot barnsexhandel. Det 
sistnämnda sker genom försäljning av en särskild 
kampanjprodukt, handkrämen Soft Hands Kind 
Heart, i Body Shops butiker. Den kostar 85 kronor 
och för varje såld produkt går 55 kronor till ECPAT. 

Sveriges Lucia stöder arbetet mot barnsexhandel
I slutet av året fick ECPAT stöd av Sveriges Lucia, 
som varje år samarbetar med en ideell organisation. 
Luciakandidaterna spred information och samlade 
in pengar till ECPATs arbete mot barnsexhandel, till 
exempel via sms-röster där 11 kronor per sms gick 
till ECPAT. 
 Luciakandidaterna valdes inte enbart utifrån sina 
sångkvaliteter, utan i ännu högre grad på grund av 
sitt samhällsengagemang och sociala ansvar. Den 
kandidat som fick flest sms-röster och därmed sam-
lade in mest pengar till ECPATs verksamhet, var 
Anna Franzon från Stockholm, som kröntes till 
Lucia.
 I samband med Lucia-samarbetet har även  
ECPATs ungdomsgrupp samt volontärer medverkat 

Justitieminister Beatrice Ask skriver under ECPATs och The Body Shops namninsamling.

RESULTAT: ECPATs och The Body Shops 
kampanj hade vid årsskiftet fått över fyra 
miljoner namnunderskrifter.
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på Skansens julmarknad under adventshelgerna. 
Drygt 2 000 underskrifter samlades in till ECPATs 
och The Body Shops namninsamling

Övrigt arbete mot människohandel
Människohandel i Sverige, Europa och världen – vad 
angår det mig? Det var rubriken på en konferens i  
Östersund under januari månad, arrangerad av 
Europa Direkt Jämtlands län. Talade gjorde bland 
annat HM Drottning Silvia, Mark Levengood och 
Pierre Schori – dåvarande ordförande för ECPAT 
Sverige. Margareta Winberg, tidigare vice statsminis-
ter och ambassadör i Brasilien, agerade moderator. 
Huvudsyftet var att belysa människohandeln utifrån 
olika perspektiv och vad man kan göra som enskild 
person. ECPAT Sverige berättade om kampen mot 
barnsexturism och barnpornografi. Generalsekretera-
ren hade utarbetat texten till Drottningens tal.
 Även Drottningens anförande på temat barnsex-
handel, som hölls vid en konferens i Sao Paulo i 
samband med statsbesöket i Brasilien i mars 2010, 
hade utarbetats av ECPATs generalsekreterare. 
 På uppdrag av Svenska Institutet föreläste ECPAT  
om barnsexhandel för tillresta grupper från Turkiet, 
Nigeria, Ghana och Vitryssland. Besökarna repre-
senterade främst respektive lands rättsväsende och 
regeringskansli. Även en grupp journalister från 
flera olika länder togs på Svenska Institutets begäran 
emot på ECPATs kansli för ett informationsmöte 
om barnsexhandel. Dessa studiebesök till Sverige på 
temat människohandel, har omfattat två eller flera 
dagar.

”Jag vill bara tacka för ert mycket uppskattade 
möte i och med journalistbesöket! Alla deltagare 
hälsar och tackar så jättemycket.
 Vi är så glada över att vi har er och det fantas-
tiska arbete ni gör.”
Magdalena Bergqvist, Administratör / Kommunikatör,  
Svenska Institutet.
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Under året lanserades den internationella 
standard för socialt ansvarstagande som ECPAT 
varit med att driva fram. En av målsättningarna 
är att skapa gemensam förståelse för vad socialt 
ansvarstagande är. Vidare startade Sveriges för-
sta högskolekurs om barnsexhandel i samarbete 
med Örebro universitet. Enligt en granskning av 
Dagens Nyheter är ECPAT en av de organisatio-
ner vars motionsunderlag använts mest av riks-
dagsledamöter. Detta är några av årets resultat.

Sexualbrottsutredningen har haft i uppdrag att utre-
da Sveriges tillträde till Europarådets konvention om 
skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp. ECPAT har under 2010 fört en god dia-
log med utredarna av sexualbrottslagen. Utredning-
en presenterade sitt förslag i oktober 2010 och där 
föreslås att Sverige ska ansluta sig till konventionen. 
För att detta ska kunna göras föreslås åtgärder för 
olika brister i den svenska lagstiftningen. 
 ECPAT välkomnar förslagen på åtgärder, i syn-
nerhet borttagande av kravet på dubbel straffbarhet 
för brotten utnyttjande av barn för sexuell posering 
och köp av sexuell handling av barn. Detta innebär 
i praktiken att Sverige har domsrätt över brotten 
när de begåtts utomlands, oavsett om brottet är 
kriminaliserat på gärningsorten. Det innebär att en 
svensk kan dömas i svensk domstol även om brottet 
inte är olagligt i landet där den brottsliga handlingen 
utförts.
 Borttagande av dubbel straffbarhet för samtliga 
sexualbrott mot barn är något som ECPAT arbetat 
för i cirka tio år. Dock bedömer utredningen att 
inga andra förändringar måste till för att Sverige ska 
kunna ratificera konventionen, vilket ECPAT inte 
instämmer i.
 ECPAT Sverige har under året deltagit på flera 
möten hos Socialdepartementet, däribland med 
fokus på sexuell exploatering av barn. Syftet har 
varit att diskutera hur lagstiftning kan stärka barns 
rättigheter i Sverige. Dialogerna har fungerat som 

underlag till regeringens fortsatta arbete inom barn-
rättspolitiken och inför regeringens kommande rap-
portering till FNs Barnrättskommitté 2012. Bland 
annat har ECPAT pekat på nödvändigheten att 
inkorporera Barnkonventionen som svensk lag, bris-
ter i svensk lagstiftning samt vikten av kunskap om 
barnsexhandel och om barns rättigheter generellt.
 I juni presenterade regeringen den nya barn-
rättstrategin som ersätter en tidigare strategi från 
1999. Inga nya förslag till åtgärder mot barnsexhan-
del presenteras men regeringen redovisar en uppfölj-
ning av åtgärderna i den nuvarande nationella hand-
lingsplanen mot sexuell exploatering av barn, samt 
att man inte avser uppdatera denna förrän 2012.
 ECPATs generalsekreterare deltog, tillsammans 
med representanter för andra svenska barnrättsor-
ganisationer, i ett lunchmöte i juni med bistånds-
minister Gunilla Carlsson. På ministerns önskemål 
gjordes presentationer av respektive organisations 
verksamhet. Samma grupp generalsekreterare har, 
under Drottning Silvias ordförandeskap, träffats 
under året för koordinering av verksamhet baserad 
på FNs Barnkonvention.
 ECPAT deltog vid ett FN-möte den 11 och 12 
oktober i Genève på temat Mänskliga rättigheter 
och företagsansvar. Ideella organisationer från hela 
världen var inbjudna att kommentera ett pågående 
arbete inom FN för att vägleda företag på temat 
mänskliga rättigheter. ECPAT gjorde ett uttalande 
om näringslivets ansvarstagande mot barnsexhan-
del. Anförandet föreslog att arbete för att förhindra 
barnsexhandel inom respektive näringslivssektor 
förstärks: mot barnsexturism inom turism- och 
reseindustrin, barnpornografi inom internet- och 
finansindustrin samt mot människohandel inom 
transportindustrin. 
 Under Almedalsveckan höll Nätverket för Barn-
konventionen och Adoptionscentrum ett mingel om 
Barnkonventionen som lag. Över 70 barn och vuxna 
deltog, bland annat representanter från flera 

Övergripande arbete mot barnsexhandel
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Poonams seger över människohandlaren

Poonam Thapa hade en dröm om att flytta till 
Indien. Istället såldes hon till en bordell och 
tvingades leva som sexslav. Nu hjälper hon andra 
barn som har haft en lika grym barndom som 
hon själv – genom att ta strid mot slavhandeln.
 
Som de flesta berättelser om tjugohundratalets sex-
slavar börjar även den om 14-åriga Poonam Thapa 
med en flicka och en lögn.
 – Du lurade mig att rymma och lovade att vi 
skulle gifta oss, skriker hon till den något äldre man-
nen som trycks ner på en bänk inne på Maiti Nepal, 
dvs ECPAT i Nepal, i huvudstaden Katmandu.
 – Du har förstört mitt liv, du har förstört allt, 
skriker hon fram så att hela kroppen skakar.
 Den några år äldre mannen på bänken följer le-
ende hennes raseriutbrott. Poonam kände igenom 
honom av en slump för en vecka sedan när han be-
sökte Maiti Nepal för att leta efter sin försvunna fru. 
Hon vågade inte säga något till föreståndarna innan 
han hade gått. När de fick höra att Poonam känt 
igen mannen som sålde henne, lurade de honom att 
komma tillbaka. Men han slår ifrån sig när han inser 

att han gått i fällan.
 – Jag har aldrig sett den här kvinnan i hela mitt 
liv. Jag har aldrig varit i Indien, säger han. Längre 
hinner han inte innan Poonam Thapa exploderar.
 – Jag vet vad din far heter, jag vet att han är blind 
på ett öga, jag vet vad dina systrar heter, var du bor 
och vem du är, så ljug inte för mig.
 Föreståndaren för Maiti Nepal, Anuradha Koirala 
avbryter grälet, ringer polisen, och ber sedan Poo-
nam berätta allt från början.
…………
Livet på bordellen var indelat i skift. Klockan fem 
på morgonen började dagen med mat och smink. 
På förmiddagen var det glest mellan besöken men 
framåt kvällen blev det mer intensivt. Ryktet hade 
gått om att bordellen fått in en ny nepalesisk tjej och 
kunderna var många. I Indien finns en myt om att 
den som har sex med en ung oskuld, blir fri från sin 
HIV-smitta. 
 Men Poonam vägrade att låta någon av männen 
ta på henne. Hon grät, skrek, sparkade och bet sina 
angripare. Men inget hjälpte. Hon blev fasthållen 
och nästan kvävd tills hon gav med sig. Vägrade hon 

Fotograf: Jonas Gratzer
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göra som de sa piskade de henne med elkablar eller 
brände med cigaretter. 
 Under ett dygn tog Poonam emot omkring tio till 
femton män. Söndagarna var värst. Varje dag funde-
rade hon på hur hon skulle kunna fly. Men när hon 
tog mod till sig och försökte, fångades hon in. 
 Efter tio månader på bordellen vaknade hon av 
högljudda röster. Hon kunde se att indiska poliser 
stormade in. De hade fått ett tips om att det fanns 
barn på bordellen. När de hittade Poonam tog de 
henne med sig till Maiti Nepal i Nepal.
………
Den misstänkte mannen trycks ner på bänken inne 
på Maiti Nepals kontor. Poonam Thapa står först 
tyst en lång stund innan hon återigen pekar ut man-
nen.
 Polisen spänner ögonen i den misstänkte män-
niskohandlaren, som plötsligt slår ut med händerna 
och erkänner.
 – Ja, ja, jag sålde Poonam för 40 000 indiska ru-
pies, (cirka 10 000 kronor) men det var första och 
sista gången!
 Det blir knäpptyst i rummet. 
 Ska man förlita sig på Nepals senaste lag, ”Hu-
man Trafficking Act” riskerar han nu 20 år i fängelse 
och kan komma att betala fem årslöner i böter till 
Poonam. Döms han blir han det 124:e fallet i år. En 
spillra av det verkliga antalet. Men enligt poliskom-
missarien är striden mot människohandlarna inget de 
kan bedriva själva, det är en fråga för hela nationen.

 – Så länge det finns människor som är beredda att 
sälja människor är det svårt för oss poliser att gripa 
in. Vi kommer alltid för sent.
 Polisen tycker att Poonam som vittnat mot sin 
förövare är oerhört modig.
 – Överlevaren Poonams historia är det avgörande. 
Tvekar hon det minsta är det svårt att få någon 
fälld, säger poliskommissarien, vänder på klacken 
och leder ut människohandlaren mot den väntande 
fångtransporten.
 Trots att Poonam är upprörd ser framtiden nu ljus 
ut. Hos Maiti Nepal får hon och de andra överle-
varna yrkesutbildning och jobb så att hon kan tjäna 
egna pengar, bli självförsörjande och hjälpa andra 
barn. Hon är sedan ett år medlem i juryn för World 
Children Prize, som varje år delar ut ett pris till årets 
barnrättshjälte. Maiti Nepal fick detta pris, som 
delades ut i Sverige, år 2002.
 Under resten av hennes liv kommer hon komma 
ihåg den här dagen.
 När polisen leder bort mannen som sålde henne 
känner hon ett stort lugn och kan gå vidare i livet.
 – Han sålde mig till ett helvete. Jag är glad över 
att han ska få sitt straff, säger Poonam Thapa med 
gråt i rösten.

Martin Schibbye, frilansjournalist
Jonas Gratzer, frilansfotograf

FAKTA: Maiti Nepal (ECPAT i Nepal) är en organisation som bekämpar sexhandeln i Nepal. Organisationen 
grundades i Katmandu 1993 av Anuradha Koirala. På organisationens rehabiliteringscenter i Katmandu 
bor cirka 250 barn och kvinnor som blivit fritagna från bordeller i Indien. Varje år räddar organisationen 
cirka 1 000 flickor som blivit våldtagna, misshandlade, utslängda och sålda. Flickorna får också hjälp att 
försöka starta ett nytt liv, och utbildas bland annat till vakter på gränsen mellan Nepal och Indien för  
att stoppa fortsatt människohandel.
    Handeln med människor är svår att kartlägga men ILO (International Labour Organization)  
bedömer att cirka 12 000 nepalesiska flickor säljs till bordeller varje år. UNICEF uppskattar att cirka  
200 000 nepalesiska flickor i dag utnyttjas i den indiska sexindustrin. Många av dem är under 16 år.
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myndigheter och riksdagspartier samt olika barn-
rättsorganisationer. ECPAT Sveriges ordförande Lars 
Arrhenius var en av talarna. 
 ECPAT har under året skrivit underlag till sam-
manlagt 13 riksdagsmotioner. Motionerna har 
primärt handlat om barnsexturism och vikten av 
utökad förövarvård. I underlaget som rör barnsex-
turism menar ECPAT att arbetet måste prioriteras 
hos Rikskriminalpolisen. Vidare måste möjligheten 
att rapportera barnsexturism förenklas vid samtliga 
svenska beskickningar med stationerade polissam-
bandsmän.
 Angående förövarvård bör det inrättas en natio-
nell hjälptelefonlinje för personer i riskzonen att 
begå sexuella övergrepp på barn. Därutöver behövs 
ett nationellt kunskapscentrum med syfte att sprida 
och öka kunskapen om förövare. Vidare föreslog 
ECPAT en utvidgning av registerkontrollen till att 
omfatta även personer inom den ideella sektorn.
 Att skriva motionsunderlag bör främst ses om en 
kunskapshöjande verksamhet hos politikerna, då 
motioner oftast får avslag. Enligt Dagens Nyheter, 
som i början av december granskade lobbyister, 
tillhör ECPAT en av de organisationer vars motions-
underlag används mest av riksdagsledamöter

Kurs om barnsexhandel
I september startade den första högskolekursen i 
Sverige och kanske i världen om barnsexhandel. Det 
är en kurs på 7,5 högskolepoäng som anordnas av 
Örebro universitet i samarbete med ECPAT Sverige. 
Bland föredragshållarna på kursen kan nämnas för-
fattarinnan Majgull Axelsson, professor Carl Göran 
Svedin, psykolog Hanna Harnesk från Skogome-
anstalten, Björn Sellström från Rikskriminalpolisen 
och ECPAT.
 ECPATs bok Barnsexhandel – kommersiell sexuell 
exploatering av barn, som gavs ut 2009, är del av 
kurslitteraturen. Kursen syftar till att ge grundläg-
gande kunskap om barnsexhandel, dess orsaker och 
drivkrafter utifrån ett internationellt och nationellt 

perspektiv. I såväl den muntliga som den skriftliga 
utvärderingen utryckte deltagarna att kursen var 
mycket värdefull, men kunde ha varit längre. Ett 
positivt resultat är att Högskolan på Åland visat  
intresse att ge kursen under 2011.
 ECPATs bok om barnsexhandel beviljades under 
senhösten medel från Länsstyrelsen för översättning 
till engelska. Boken kommer att ges ut 2011 och 
bland annat spridas via Jure Förlag och ECPAT In-
ternational.

ECPAT pådrivande för barns rättigheter i interna-
tionell standard
Den internationella standardiseringsorganisationen 
ISO har under fem år utarbetat en standard för soci-
alt ansvarstagande, ISO 26 000. Den färdiga texten 
lanserades under senhösten 2010. En standard gör 
så att användare i hela världen talar samma språk, 
och förstår varandra bättre. Det förenklar kommuni-
kation och arbete mot gemensamma målsättningar. 
Standarden behövs för att alla företag och organi-
sationer ska använda samma begrepp och termer 
samt ha en gemensam förståelse för vad socialt 
ansvarstagande är. Den kommer att kunna användas 
av företag och organisationer som för första gången 
vill börja ta ett socialt ansvar, men också av företag 
och organisationer som tidigare har arbetat med frå-
gorna. Standarden är vägledande, det vill säga man 
kan inte bli certifierad.
 Sedan arbetet drog igång har ECPAT Sverige del-
tagit i standardiseringsarbetet. En av anledningarna 
till att delta i arbetet var behovet av en enhetlig glo-
bal definition för socialt ansvarstagande. Alltför ofta 
förväxlas ansvarstagande med välgörenhet där giva-
ren bestämmer allt och mottagaren är i underläge i 
ett ojämlikt förhållande. Ansvarstagande handlar om 
något helt annat. Det handlar om att ta ansvar för 
sin påverkan på människor och omgivning. Perspek-
tivet att människor har rättigheter är centralt.
 Standardens slutliga definition av vad ansvars-
tagande är, sätter ribban helt rätt. Den innehål-

RESULTAT:  ECPAT Sverige är en av de  
organisationer vars motionsunderlag  
riksdagsledamöter använt flitigast. 
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ler definitioner av vanliga begrepp, som socialt 
ansvarstagande, och beskriver sju kärnområden, 
däribland mänskliga rättigheter och konsument-
frågor. Ett särskilt kapitel innehåller vägledning för 
hur ett företag eller en organisation integrerar socialt 
ansvarstagande i sin verksamhet.
 ECPAT Sverige har sedan 2005 drivit frågan om 
barns rättigheter och mänskliga rättigheter i standar-
den. ECPAT har även samordnat den internationella 
ideella sektorn och suttit i en standardskrivande ar-
betsgrupp som representant för den ideella sektorn. 
Särskilt fokus har legat på arbetet med kapitlet om 
mänskliga rättigheter. Förhoppningen är att det ska 
utgöra ett redskap för företag och andra organisatio-
ner, och att standarden ska öka förståelsen för sociala 
frågor, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. 
Framöver kommer ECPAT bland annat att använda 
standarden som ett verktyg i det fortsatta påverkans-
arbetet i kampen mot barnsexhandeln.

ECPAT utbildar om barnsexhandel
Under året har ECPAT Sverige haft besök av brit-
tiska polismyndigheten CEOP (The Child Exploita-
tion and Online Protection Centre), vars verksamhet 
fokuserar på att motverka sexualbrott mot barn i 
Storbritannien. Syftet med studiebesöket var att lära 
mer om barnsexturism i världen men även hur Sve-
rige arbetat mot denna problematik. ECPAT redo-
gjorde bland annat för den rapport som Christian 
och Eva Diesen utfört på ECPATs uppdrag och som 
presenterades hösten 2008. Slutsatsen i rapporten 
visade att det var tämligen risk- och straffritt för 
svenskar att resa utomlands och begå sexuella över-
grepp på barn. Detta på grund av bristande prioritet 
för frågan i Sverige.
 I samband med en konferens anordnad av Riks-
polisstyrelsen om sexuell exploatering av barn höll 
ECPAT Sverige en föreläsning om globalt arbete 
mot barnsexhandel och gav exempel på förebyggan-
de arbete från olika delar av världen. Sammanlagt 
deltog omkring 100 poliser från hela Sverige, med 

fokus på barn- och barnpornografiutredare.
 Den 28 september föreläste ECPAT för personal 
från bland annat socialtjänst, polis, skolhälsovård 
och ungdomsmottagningarna i Ånge. Föreläsningen 
var del av en heldag om människohandel och prosti-
tution med fokus på barn och unga, arrangerad av 
Länsstyrelsen i Västernorrland och Jämtland. Under 
dagen föreläste även BRIS och Ungdomsstyrelsen.
 Den 22 februari var ECPAT samarrangör för 
Internationella Brottsofferdagen tillsammans med 
Brottsoffermyndigheten och andra ideella organisa-
tioner. Årets tema var ”Vem tar ansvar för våldet?”. 
Dagen bestod av intressanta föreläsningar och semi-
narier om brottsofferfrågor, bland annat med fokus 
på hur barn bemöts i rättsväsendet, människohan-
del, offer i barnpornografi och kriminalvårdens arbe-
te med att förhindra återfall av sexualbrottsdömda.
 Under hela verksamhetsåret 2010 har ECPAT 
genomfört ett större antal utbildningar för personal 
vid de totalt 13 banker, med vilka samarbetsavtal 
slutits inom ramen för Finanskoalitionen mot barn-
pornografi. Som del av dessa insatser producerade 
en av storbankerna under hösten en utbildningsfilm 
bestående av en intervju, på svenska respektive eng-
elska, med ECPATs generalsekreterare.
 Samarbetspartnern Ladies Circle i Sverige hade 
samlat cirka 200 medlemmar till sitt riksmöte, som 
hölls i Örebro den 13-15 augusti. ECPAT inbjöds 
att hålla fyra pass specifikt på temat grooming på 
Internet, det vill säga förförelse av barn och unga. 
Intresset var överväldigande och frågorna många 
från LC-deltagarna.
 Studenterna vid det internationella socionom-
programmet vid Linköpings universitetet/Campus 
Norrköping blev för femte året i rad föremål för en 
tretimmars föreläsning av ECPAT om sexhandel 
med barn. Brev har skickats till samtliga utbildnings-
ansvariga på alla socionomutbildningar i Sverige om 
att ta in Barnsexhandelboken som kurslitteratur.
 I början av november arrangerade studenter vid 
Stockholms Handelshögskola ett FN-rollspel under 
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flera dagar. ECPAT var inbjudna som talare på temat 
internationellt samarbete och säkerhet. Studenter 
från hela världen deltog.
 ECPAT föreläste vid Stockholms universitet Jurist-
utbildning om barnsexhandel och tillhörande juri-
dik. Vid juristutbildningen ges en specialkurs som 
heter ”Barnets Bästa”. ECPAT är ett stående inslag i 
utbildningsplanen för kursen. Seminariet handlade 
om barnsexhandel och Barnkonventionen.
 Under hösten har ECPAT föreläst om lagstift-
ningen vad gäller sexuell exploatering och barn-
äktenskap vid tre tillfällen Umeå, Göteborg och 
Stockholm, inom ramen för Ungdomsstyrelsens 
regeringsuppdrag ”Gift mot sin vilja”.
 ECPAT har under året tecknat ett nytt samarbets-
avtal med Telenor där Bredbandsbolaget och Glocal-
net ingår, kring socialt ansvarstagande mot barnsex-
handel. Samarbetet innebär att Telenor bland annat 
kommer att ta avstånd från barnsexhandel i såväl 
interna som externa policies. Vidare kommer nyckel-
personer att fördjupa sin kunskap om barnsexhan-
del. I utveckling av nya tjänster och produkter kom-
mer även hänsyn att tas till policydokumenten mot 
barnsexhandel.

Mediagenomslag
Fem pressmeddelanden har distribuerats via press-
tjänsten MyNewsdesk. Sammanlagt har de visats 
1 697 gånger. ECPATs pressrum på MyNewsdesk 
har haft 7 066 visningar. Pressmeddelandena har 
även publicerats på ECPATs internetsida där de 
visats 901 gånger. Bland annat har pressmeddelan-
dena handlat om partiernas svar inför valet vad de 
vill göra mot barnsexturism, om kampanjsamarbetet 
med The Body Shop och valet av ny ordförande för 
ECPAT Sverige.
 Sju debattartiklar har publicerats på bland annat 
SvD Brännpunkt, Göteborgs-Postens debattsida, 
ETC och två gånger på DN Debatt. Utöver de sju 
har ECPAT skrivit tillsammans med 12 andra frivil-
ligorganisationer om Sidas informationsanslag som 

publicerats på sex olika debattsidor.
 Den debattartikel som skapat mest uppmärksam-
het var DN Debatt om försvunna barn i migrations-
processen, dels samma dag som publiceringen den 
27 augusti, men även i december då Sveriges Radio 
på flera orter återigen tog upp frågan.

 Debattartikeln på Brännpunkt publicerades mot 
bakgrund av den svensk i Kambodja som försökt 
muta domstolen för att gå fri från åtal om övergrepp 
mot barn. Artikeln uppmanade politiker att ta kraft-
tag mot barnsexturism. Riksdagsledamoten Thomas 
Bodström var den första att svara på artikeln på 
Brännpunkt och föreslå åtgärder. Därefter följde  
finansmarknadsminister Mats Odell tillsammans 
med riksdagsledamoten Inger Davidson.
 Omvärldsbevakning har skett via tjänster som 
Find Agent och Infopaq. Find Agent söker efter 
specifika sökord i redaktionella media på nätet men 
även vissa bloggar. Enligt Find Agent har ECPAT 
omnämnts 775 gånger, 405 om man exkluderar 
bloggar vilket är några fler publiceringar jämfört 
med 2009. Annonsvärdet motsvarar enligt Find 

”494 barn försvann i Sverige under första halvåret i år”, 
DN Debatt, 2010-08-27
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Agent 1,2 miljoner kronor. Enligt Infopaqs bevak-
ning av pappersklipp har ECPAT omnämnts 321 
gånger, vilket är något fler än förra året.
 Några exempel där ECPAT deltagit i debatten:
 27 april deltog ECPAT i TV4s morgonsändningar 
för att diskutera människohandel, tillsammans med 
bland annat Kajsa Wahlberg från Rikskriminalpoli-
sens människohandelsgrupp. Bakgrunden var en ny 
roman som tar sitt avstamp i människohandel med 
kinesiska flyktingbarn.
 Den 28 maj besöktes ECPAT av ett filmteam från 
NHK, Japans motsvarighet till SVT, mot bakgrund 
av en pågående process i Japan med mål att börja 
blockera barnpornografiska internetsidor. ECPAT 
Sverige har fungerat som inspiratör för den japanska 
blockeringen, bland annat genom ett seminarium 
i Tokyo 2007 tillsammans med ECPAT Japan och 
svenska ambassaden. Intervjuerna handlade även om 
den svenska finanskoalitionen mot barnpornografi 
och ECPAT Hotline. Inslaget sändes i japansk TV i 
slutet av juli.
 Under våren gjordes ECPATs internetsida och 
blogg om när det gäller utseende, struktur och inne-
håll. Lanseringen resulterade i flera positiva föränd-
ringar jämfört med 2009. De genomsnittliga sidvis-
ningarna per besökare har ökat (3,52 sidor jämfört 
med 3,00 under 2009), likaså tiden de spenderar 
på sajten (i snitt 3,30 minuter jämfört med 2,48 
minuter) samt att antalet besökare som ”studsar”, 
med vilket menas att de landar på förstasidan utan 
att klicka vidare på sajten, har minskat (från 55,41 
procent till 42,60 procent). Samtidigt har antalet 
besökare även detta år minskat (46 555 år 2010 och 
66 329 år 2009).
 Mellan juli och augusti deltog ECPAT Sverige i 
intervjuer med Expressen TV, SR Kalmar, P3 Nyhe-
ter, Svenska Dagbladet, Metro, SR International, P4 
Extra, Radio Sweden samt medverkade i studiosam-
tal i P1. Intervjuerna gjordes angående den press-
träff som genomfördes tillsammans med The Body 
Shop 12 augusti samt uppmärksamheten kring den 

fängslade svensken i Kambodja som försökt muta 
domstolen för att gå fri. Den 63-årige mannen är nu 
dömd till 6,5 års fängelse för övergrepp mot barn i 
landet.
 Ett av ECPATs bidrag till den gångna valdebatten 
var att lyfta problematiken kring barnsexturism. Det 
skedde dels genom en debattartikel på SvD Bränn-
punkt 13 augusti under rubriken ”När ska barnsex-
turism börja engagera politiker?”. Riksdagspartierna 
erbjöds även att presentera hur de vill arbeta mot 
barnsexturism. Presentationerna publicerades på 
ECPATs blogg och bland undertecknarna finns flera 
tunga namn som Beatrice Ask, Thomas Bodström 
och Mats Odell.
 Den 11 september sände SVT programmet ”Här 
är ditt liv” med skådespelaren, tillika ECPAT-ambas-
sadören Kjell Bergqvist, i huvudrollen. En bandad 
intervju med generalsekreteraren om betydelsen av 
ambassadörskapet för ECPAT under många år, ut-
gjorde inslag i programmet.
 Med anledning av att ECPAT Sverige antogs som 
förmånstagare till Postkodlotteriet, gjordes under 
hösten en kort TV-inspelning med generalsekretera-
ren, som sändes i TV4.
 I december deltog ECPATs generalsekreterare i 
TV4s morgonsoffa för att diskutera försvunna barn 
i migrationsprocessen efter att Sveriges Radio upp-
märksammat frågan. Samma fokus hade en debatt-
artikel som ECPAT fick publicerad på DN Debatt 
under hösten.
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Medlemsorganisationer
Under 2010 blev TCO ny medlemsorganisation. 
Inför medlemskapet har diskussioner förts om möj-
ligheter för TCO att driva ECPATs frågor inom 
motsvarande europeiska fackliga organ, vilket de är 
mycket positiva till. ECPAT har även föreläst för 
TCO-förbundens representanter, inkl ordförande 
Sture Nordh. Ett halvdagsseminarium har hållits 
för personal på Frälsningsarméns socialtjänst som 
arbetar mot människohandel. Därutöver har ECPAT 
skrivit i flera av medlemsorganisationernas tidningar.
 Möte har hållits med Farmaciförbundet som velat 
diskutera fortsatt arbete inom ramen för organisa-
tionsmedlemskapet. Deras mål är bland annat att 
sprida arbetsplatspolicyn till de nya apoteksföretagen 
via sina lokalavdelningar. De har även sökt samar-
bete med Vårdförbundet, ytterligare en medlem i 
ECPAT, för att se om de kan agera tillsammans.

Styrelsen
Vid årsmötet 2010 valdes Lars Arrhenius till ord-
förande på ett år. Lars Arrhenius, som i sin dagliga 
verksamhet är Barn- och Elevombud med placering 
hos Skolinspektionen, efterträdde därmed Pierre 
Schori, som av familjeskäl flyttade till USA.
 Årsmötet omvalde ledamöterna Sarah Philipson 

och Didrik von Seth på två år. Karl-Åke Pettersson, 
tidigare länspolismästare och som under många år 
varit en av ECPATs rådsledamöter, valdes in i styrel-
sen som ny ledamot på två år. Omval av organisa-
tionsrepresentanten Fredrik Lundh Sammeli, Unga 
Örnars Riksförbund, gjordes på två år.
 Styrelsen har under året bland annat arbetat med 
tillämpningen av Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråds (FRII) kvalitetskod, inklusive utarbetande 
av för koden relevanta policies. Flera ledamöter 
har på olika sätt drivit sakfrågorna och verkat för 
ECPATs frågor i riksdagen. Vice ordförande Didrik 
von Seth representerade ECPAT, tillsammans med 
generalsekreteraren, vid 10-årsjubileet av Barnens 
Nobelpris den 1 september, vilket genomfördes i 
Stadshuset med Drottning Silvia som prisutdelare. 
Lars Arrhenius och generalsekreteraren represente-
rade tillsammans organisationen den 19 november i 
heldagsprogrammet World Child and Youth Forum 
på Stockholms Slott.

Rådet
ECPAT Sveriges rådsledamöter har under året varit 
fjorton till antalet. De har tillfört organisationen an-
gelägen specialistkompetens, dels genom medverkan 
i två möten under våren respektive hösten, och dels 
genom att stå till tjänst vid löpande konsultation 
och kontakt med kansliet. Var och en av ledamö-
terna har även tillgång till viktiga nätverk.
 En mångårig ledamot av Rådet, Karl-Åke Pet-
tersson, lämnade uppdraget i april i samband med 
årsmötet, då han invaldes i styrelsen. Journalisten 
Elisabeth Hedborg ersattes under hösten av Eliza-
beth Gummesson, föreläsare och författare. Den sist-
nämnda har tagit upp ECPAT-frågorna i samband 
med sina offentliga föreläsningar. På grund av Alf 
Svenssons uppdrag som EU-parlamentariker, ersattes 
han som rådsledamot av Inger Davidson, f d statsråd 
och riksdagsledamot. Internetanalytikern Mats An-
dersson, tillika samarbetspartner till ECPAT sedan 
många år, valdes in som ny ledamot i rådet.

ECPAT Sveriges ordförande Lars Arrhenius.

Organisationsutveckling
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Beskyddare
Drottning Silvia har under året fortsatt agerat be-
skyddare för ECPAT Sverige och har på olika sätt 
stöttat organisationen och dess budskap. Som del av 
Europa Direkt-konferensen om människohandel i 
Östersund i januari 2010, fokuserade Drottningens 
anförande specifikt på temat barnsexhandel och gav 
exempel på ECPATs arbete och resultat. Även i Sao 
Paulo i mars 2010, i samband med svenskt statsbe-
sök i Brasilien, talade Drottningen på samma tema.

ECPAT-ambassadörer
Skådespelaren Kjell Bergqvist och riksspelmannen 
Åsa Jinder har fortsättningsvis under 2010 agerat 
ECPATs ambassadörer. Båda har för organisationens 
räkning medverkat i ett större evenemang på Cirkus 
i Stockholm i samband med att ECPAT antogs som 
förmånstagare till Postkodlotteriet.
 Kjell Bergqvist har också agerat frontfigur för 
ECPATs publika kampanj mot trafficking av barn 
i sexuella syften, i samarbete med The Body Shop. 
Även Åsa Jinder deltog i kampanjen.

Kansliet
Antalet tjänster på kansliet var fortsättningsvis 
sju under året, men utökades fr o m årsskiftet 
2010/2011 med ytterligare en heltidstjänst. Med 
beaktande av den begränsade personalstyrkan har 
kansliet åstadkommit betydande resultat i arbetet 
mot den internationella sexhandeln med barn. Im-
ponerande kompetensnivå, i kombination med mål-
inriktade och resultatorienterade arbetsinsatser, torde 
vara huvudsakliga skäl till framgångarna. Kompe-
tensutvecklande och personalfrämjande aktiviteter 
har genomförts. Exempelvis gjorde personalen en 
tvådagars minikryssning till Mariehamn, som inklu-
derade ett seminarium om Hotlinen.

Stödmedlemmarna
De 800 stödmedlemmarna bidrog med totalt 
412 093 kronor under året. Av denna summa kom 

hela 71 procent in via månatliga autogiroinbetal-
ningar. Denna andel har ökat sedan 2009, då an-
mälan till autogiro underlättades genom ett digitalt 
medgivande på hemsidan.  

Ungdomsgruppen
Den 29:e augusti arrangerade ECPATs Ungdoms-
grupp Pay Attention - en endagsfestival med infor-
mation om barnsexhandel. Syftet var att skapa en 
kollektiv röst mot problemet. Evenemanget ägde 
rum vid amfiteatern i Rålambshovsparken i Stock-
holm och under dagen spelade banden Young Team, 
Chooti Jackson, Clockwise och You Say France and 
I Whistle. Artisterna varvades med föreläsningar om 
barnsexhandel och hur man kan motverka handeln, 
samtidigt som information spreds i form av broschy-
rer och samtal med besökarna. Efter festivaldagens 
slut hade ungdomsgruppen samlat in över två tusen 
kronor till ECPAT samt hundratals namnunder-
skrifter till The Body Shops kampanj Stop Sex Traf-
ficking of Children & Young People.
 Ungdomsgruppen spred även information på 
Skansens julmarknad under adventshelgerna och 
samlade in 2 000 namnunderskrifter till ECPATs 
och The Body Shops kampanj mot trafficking. De 
har även inlett ett samarbete med nätverket Schyst 
Resande som fokuserar på resandets baksidor. Ung-
domsgruppen har som mål att utbilda sig till infor-
matörer inom nätverket. I övrigt ligger fokus inom 
gruppen på internutbildning.
 Ungdomsgruppssamordnaren stöttade ECPAT 
Sverige med att representera organisationen en halv 
dag i Malmö under Sveriges Radios insamlingsvecka 
kallad Musikhjälpen. Hon har också deltagit på en 
kunskapsdag tillsammans med styrelsen i december.
 Ungdomsgruppens samordnare föreläste dess-
utom på tre skolor i Uppsala med cirka 400 åhörare. 
Hon deltog även i en radiointervju hos Uppsala 
studentradio. Tre av ECPAT Sveriges ungdomsre-
presentanter deltog på SSUs kongress på våren med 
ett bokbord och muntlig spridning av information. 

”Tack snälla du för ECPATs Verksamhetsberättelse! Jag är djupt imponerad av den, förstår inte 
hur er lilla organisation kunnat uträtta så otroligt mycket och så viktigt på ett år! Och t o m 
mitt i krisen kunnat klara en god ekonomi. Humlan flyger utan alla förutsättningar för flykt – 
detsamma gäller uppenbarligen även ECPAT. Fast ECPAT har nog bättre förutsättningar än vad 
humlan begåvats med – såsom en enastående förmåga till skarpa strategiska vägval i förening 
med djupa kunskaper och levande empati.”  
– Magdalena Juhlen, stödmedlem i ECPAT.
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Samarbetspartners under 2010:
Telekombranschen
Följande bolag samarbetar med ECPAT mot barnsex-
handel:
Telenor (inklusive Bredbandsbolaget och Glocalnet) 
Hi3G Access Sverige AB 
Resebranschen
Följande bolag har antagit ECPATs Uppförandekod 
mot barnsexturism: Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, 
Resfeber, Solresor, TravelPartner och Ving 
Finansbranschen
Följande banker samarbetar med ECPAT mot barn- 
pornografi: Skandiabanken, Handelsbanken, SEB, 

Swedbank, Nordea, Länsförsäkringar Bank, Sparban-
ken Finn, Forex Bank, Ikano Bank, Danske Bank, ICA 
Bank, Marginalen Bank2 och GE Money Bank

Tack till följande företag som bidrog med  
tjänster till ECPAT Sverige under 2010:
Advokatbyrå: Setterwalls
IT-support: Excanto
Reklambyrå: Ruth
Revisionsbyrå: KPMG
Skrivare/kopiatorer: Canon
Webbyrå: Sphinxly
Mjukvara ECPAT Hotline: Net Clean Technologies

Representanter från ungdomsgruppen medverkade 
även under Barnkonventionens dag i november.

Volontärverksamheten
Syftet med verksamheten är att vid behov få per-
soner som kan stötta ECPAT med ideella arbets-
insatser. Under året engagerades 13 volontärer för 
ett tiotal uppdrag, bland annat vid flera tillfällen 
för insamling av underskrifter till ECPATs och The 
Body Shops kampanj mot trafficking. 
 En volontär medverkade för ECPATs räkning un-
der insamlingsdagen som Skandia ordnade, ”Slå ett 
slag” i Kungsträdgården i juni. Några hjälpte till vid 
festivalen som ungdomsgruppen ordnade i augusti. 
Volontära krafter drog igång en namninsamling för 
ECPAT och The Body Shops kampanj i Helsingborg 
18 oktober under EU:s Anti Trafficking Day.
 Ytterligare en volontär har kontinuerligt hjälpt 
till med ekonomiadministrationen och kommit i 
snitt varannan vecka under hela året. Sent på hösten 
genomfördes en informationskväll för gamla och nya 
volontärer om vad som hänt i organisationen under 
året samt om nya uppdrag. 

Öppenhet utåt
Svenska Kyrkan genomförde under våren en gransk-
ning av hur öppna frivilligorganisationerna är 
genom att begära ut styrelseprotokoll från 100 orga-
nisationer. De organisationer som hade rutiner eller 
regelverk om öppenhet eller offentlighet visade sig 
resonera mycket olika om var gränsen för insyn ska 
gå. En tredjedel (32) av organisationerna bestämde 
sig för att lämna ut protokollet till Kyrkans Tidning. 
Men de flesta (57) sa nej. ECPAT var bland de första 
som skickade över de begärda handlingarna. ECPAT 
deltog även på efterföljande seminarium och debatt 
som publik.

 Rådsledamöter
 Mats Andersson, internetanalytiker
 Majgull Axelsson, författare
 Thomas Bodström, advokat och författare
 Monica Dahlström-Lannes, f d sexualbrotts- 
 utredare/författare
 Inger Davidson, f d statsråd och riksdagsledamot
 Christian Diesen, professor i processrätt
 Johan Forsberg, mediakonsult
 Bengt Frih, brottsförebyggande konsult
 Anita Gradin, f d EU-kommissionär
 Elizabeth Gummesson, coach, föreläsare  
 och författare
 Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt 
 Anna-Lena Nilemar, kammaråklagare
 Peder Ramel, koncernchef 3 Skandinavien
 Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi

 Medlemsorganisationer
 Farmaciförbundet
 Frälsningsarméns Socialtjänst
 HRF - Hotell och Restaurang Facket
 IOGT-NTOs Juniorförbund
 Kd-k Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
 KDU - Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 
 PLAN Sverige
 PMU Interlife 
 Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
 RSCI - Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest 
 SSU - Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
 Stiftelsen Idéer för livet
 Svenska Kyrkan 
 Svenska Kyrkans Unga 
 Svenska Missionskyrkan
 Svenska Resebyråföreningen 
 Svenska Scoutrådet 
 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
 TCO
 Unga Örnars Riksförbund 
 Vårdförbundet 
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Ny förmånstagare i PostkodLotteriet
Under 2010 blev ECPAT Sverige ny förmånstagare 
i PostkodLotteriet och erhöll 2 285 539 kr från lot-
teriet. Enligt lotteriets regler ska pengarna användas 
kommande år. Detta är ECPATs enskilt största in-
täkt och detta plus att pengarna inte är öronmärkta, 
kommer att möjliggöra en utökning av de delar av 
arbetet mot barnsexhandel som ECPAT prioriterar 
för 2011. Förutom ekonomiskt stöd får ECPAT 
även medial exponering via lotteriet. I tv-program-
met PostkodMiljonären lördagen den 18 december 
visades ett informationsinslag om ECPATs arbete 
mot barnsexhandel.
 PostkodLotteriet delade 2010 ut totalt 768 mil-
joner kronor till 35 utvalda organisationer, som var 
och en utifrån sin vision arbetar för en bättre värld 
för människor, djur och/eller miljö. Novamedia 
Svenska PostkodLotteriet AB får sina intäkter från 
lottförsäljning till ca en miljon prenumeranter som 
deltar i lotteriet. Under 2010 gick 29 % av intäk-
terna till de organisationer som är förmånstagare,  
40 % till vinster för lottköparna och 31 % till lot-
teriets driftskostnader.

Stor intäkt från The Body Shops försäljning av 
handkräm
ECPATs och The Body Shops 
gemensamma kampanj Stop 
Sex Trafficking of Children 
& Young People har, för-
utom en namninsamling mot 
trafficking av barn, också 
inneburit att The Body Shop 
sålt handkrämen Soft Hands 
Kind Heart till förmån för 
ECPAT. Den har sålts i två 
olika storlekar under året. 
Tuben på 50 ml kostade 85 kr 
och av priset gick så mycket 
som 55 kr till ECPATs ar-
bete, vilket inneburit hela  
923 428 kr under 2010.

Företagsgivare Silver och Brons
Under året har ECPAT lanserat en ny form för 
företag att stödja arbetet mot barnsexhandel eko-
nomiskt. Beroende på det skänkta beloppets storlek 
blir företagen Företagsgivare Guld, Silver eller Brons. 
De presenteras på ECPATs hemsida och får dess-
utom bland annat en banner i utbyte. Totalt resulte-
rade detta i företagsgåvor för 
566 039 kr, varav 321 273 kr 
från tre Företagsgivare Silver 
och 244 766 kr från 18 Före-
tagsgivare Brons. Ännu har 
ECPAT inte erhållit någon 
Företagsgåva Guld, där grän-
sen är minst 300 000 kr.

Ekonomi

ECPAT Sverige s generalsekreterare tar emot  
PostkodLotteriets utdelning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att genom 
informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla for-
mer av barnsexhandel, det vill säga barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften. 
ECPAT Sverige är självständig medlem i ECPAT Internationals globala nätverk av organisationer i drygt 80 länder. Som enda 
svenska organisation med fokus på samtliga delar av barnsexhandeln spelar ECPAT Sverige en viktig roll. Genom att tillhan-
dahålla 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 svensk barnsexturism har fortsatt varit det högst prioriterade arbetsområdet. Klara framsteg kunde ses under året 
som ett resultat av ECPATs mångåriga arbete på att få ökat samhällsfokus på detta relativt ouppmärksammade brottsområde. 
En undersökning gjord av företaget YouGov på uppdrag av ECPAT visade att över 200 000 personer uppmärksammat 
ECPATs kampanj Support Kim, som för andra året funnits på www.supportkim.com,  på Facebook, i annonser i Vagabond, på 
resesajter, på Arlanda  samt i och utanpå flygbussar. Under året ökade antalet Kim-supporters till över 12 000. Under den 
intensiva annonseringen i slutet av året placerade 5 763 personer en Kim-barnvaktsdekal på sin profilbild på Facebook och 
2 599 personer spred ett kampanjbudskap via Facebook. Veckan före valet erbjöds samtliga dåvarande riksdagspartier att 
berätta på ECPATs blogg hur de vill arbeta mot barnsexturism framöver. Samtliga svarade och bland undertecknarna fanns 
flera tunga namn som Beatrice Ask, Mats Odell och Thomas Bodström. Ett ökat engagemang mot barnsexturism hos fler 
riksdagsledamöter har också märkts. Nio motioner – fler än någonsin - om åtgärder mot barnsexturism har lagts baserade 
på ECPATs motionsunderlag, och de är undertecknade av fler ledamöter än tidigare. I övrigt har bland annat ett välbesökt 
halvdagsseminarium genomförts för reseföretag på den årliga TUR-mässan i Göteborg i samarbete med nätverket Schyst 
Resande.

ECPATs arbete mot barnpornografi har också fått flera konkreta resultat under året. Enligt Rikskriminalpolisen har antalet 
kommersiella barnpornografiska webbsidor minskat drastiskt som ett resultat av det förebyggande arbete som bedrivs i 
Sverige och övriga världen i form av bland annat finanskoalitioner och blockeringsarbete. I Sverige var det ECPAT som tog 
initiativet till båda dessa samarbeten. Rikskriminalpolisen har också konstaterat att det idag i stort sett är omöjligt att köpa 
tillgång till barnpornografiskt material via bankkort, vilket är ett tydligt resultat av finanskoalitionen. Idag ingår 13 banker i 
koalitionen, som samarbetar med polisen och som har samarbetsavtal med ECPAT. Samtliga har utbildats av ECPAT, påbörjat 
eller verkställt en policy mot barnsexhandel samt informerat personal, kunder och/eller samarbetspartners. ECPATs remissvar 
till justitiedepartementet har fått genomslag i den reviderade barnpornografilagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2010. 
Det gäller till exempel tittförbudet och borttagandet av krav på dubbel straffbarhet. I övrigt har bland annat driften av ECPAT 
Hotline fortsatt och i snitt tas några hundra tips om misstänkt barnpornografi emot varje månad.

I arbetet mot människohandel med barn har ECPATs och Body Shops gemensamma fleråriga kampanj Stop Sex Trafficking 
of Children & Young People under hösten samlat in 158 995 namn mot trafficking av barn. Namninsamlingen fortsätter 
till sommaren 2011 då den ska överlämnas till regeringen med konkreta krav på åtgärder. Arbetet är del av ett globalt 
samarbete mellan ECPAT International och Body Shop. En debattartikel från ECPAT, publicerad i Dagens Nyheter, om barn i 

Årsredovisning
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migrationssystemet som försvinner och riskerar att utnyttjas i barnsexhandel, uppmärksammades stort i media under hösten 
och under året har Migrationsverket förbättrat ett flertal rutiner föreslagna av ECPAT.

I det övergripande arbetet mot barnsexhandel har bland annat ECPAT Sveriges faktabok om barnsexhandel, som utkom 
2009, översatts till engelska för att få en vidare spridning. Det fleråriga arbetet för att få vidareutbilda blivande domare 
om barnsexhandel har resulterat i att ECPATs föreläsning nu finns med vid samtliga tre årliga fiskalsutbildningar. ECPAT 
var initiativtagare till den första akademiska kursen i Sverige om barnsexhandel som under hösten genomfördes vid Örebro 
universitet. ECPATs ungdomsgrupp har genomfört en festival i Rålambshovsparken med musik och kortare anföranden, och 
dessutom samlat in ca 2 000 namnunderskrifter till Body Shop-kampanjen under Skansens julmarknad. Det senare gjordes 
i samband med ECPATs samarbete med Sveriges Lucia. I övrigt har en omgjord hemsida lanserats, vilket bland annat ökat 
antalet sidvisningar per besökare och tiden besökarna spenderar på sajten, samt minskat antalet besökare som ”studsar”, 
det vill säga landar på förstasidan utan att klicka vidare på sajten. Dock har antalet besök på hemsidan minskat till 46 555. 
Generalsekreteraren har, liksom tidigare år, skrivit underlag till Drottning Silvias tal på temat barnsexhandel, bland annat 
inför statsbesöket i Brasilien mars 2010. 

Mer detaljerad information om årets resultat och arbete finns i Verksamhetsberättelsen.

Finansiella instrument
ECPATs placeringspolicy betonar etiska kriterier och säkra placeringar. Under året har ECPAT haft hela sitt kapital placerat på 
olika typer av bankkonton och inget kapital placerat i värdepappersfonder. 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
Den största enskilda intäkten under året utgjordes av utdelningen från PostkodLotteriet på 2 285 539 kr, vilken enligt 
lotteriets regler reserveras för insatser under 2011. Denna nya intäkt innebär en relativt kraftig ökning av ECPATs 
intäkter, vilket beräknas möjliggöra en förstärkning av arbetet under kommande år. Däremot blir årets nyckeltal för andel 
verksamhetsintäkter som går till ändamålskostnader lågt på grund av reserveringen till kommande år. Andra stora intäkter 
kom från buy aid ABs försäljning av kontorsmateriel till företag på 1 182 811 kr, verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen på 
1 100 000 kr samt en intäkt från Body Shops försäljning av en kampanjhandkräm på 923 428 kr. Under året har ECPAT 
lanserat en ny modell med tre fasta kategorier för gåvor från företag på 10 000 kr eller mer, vilket resulterade i 321 273 kr 
från tre Företagsgivare Silver och 244 766 kr från 18 Företagsgivare Brons.

Nyckeltal 2010 2009 2008 2007 2006

Besök på hemsidan 46 555 66 329 80 405 137 356 -

Nyhetssajters publiceringar om ECPAT 775 530 564 740 440

Stödmedlemmar 800 815 726 649 618

Insamlade medel 6,7 milj 4,1 milj 4,0 milj 3,6 milj 4,9 milj

Statliga bidrag 2,1 milj 3,0 milj 2,9 milj 2,9 milj 3,0 milj

Ändamålskostnader 5,2 milj 6,4 milj 6,2 milj 5,5 milj 6,5 milj

Andel verksamhetsintäkter som gått till ändamåls-
kostnader

54 % 82 % 81 % 79 % 79 %

Medelantal anställda 7,1 7,1 7,5 7,3 7,0

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I början av hösten fick arbetet för att söka nya intäkter att ersätta det neddragna informationsbidraget från Forum Syd/Sida 
ett viktigt resultat: ECPAT blev ny förmånstagare i PostkodLotteriet. ECPAT fick också möjlighet att utöka sina kanslilokaler 
från 5 till 6 rum.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I januari 2011 utökades kansliets fasta tjänster från 7 till 8 heltidstjänster med ytterligare en juristtjänst, och i februari 
började en nyanställd på pressekreterartjänsten.
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Medlemmar
ECPAT har tre olika medlemskategorier: organisationsmedlemmar, stödmedlemmar och enskilda medlemmar. Vid årsskiftet 
var antalet organisationsmedlemmar 21, se Verksamhetsberättelsen. TCO var ny för året, medan intresseföreningen ISIS 
lämnat. Vid årsskiftet var antalet stödmedlemmar 800 och antalet enskilda medlemmar 41.

Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2010-04-28 med 24 röstberättigade enskilda medlemmar, varav 5 via fullmakt, samt 
röstberättigade representanter för 11 organisationsmedlemmar. Pierre Schori lämnade ordförandeposten i förtid på grund av 
en kommande USA-vistelse, och Lars Arrhenius fyllnadsvaldes som ordförande på ett år. Didrik von Seth och Sarah Philipson 
omvaldes som ledamöter på två år. Karl-Åke Pettersson nyvaldes som ledamot på två år. Till organisationsrepresentant på två 
år omvaldes Fredrik Lundh Sammeli, Unga Örnar. Till valberedningen omvaldes Carin Clevesjö (sammankallande), Thomas 
Bodström, Cecilia Borg (Svenska Scoutrådet), och Lotta Segerström samt nyvaldes Christian Diesen. Fredrik Sjölander, 
auktoriserad revisor KPMG, nyvaldes som revisor på ett år och Kristina Ringvall, auktoriserad revisor Grant Thornton, 
omvaldes som revisorssuppleant på ett år.

Styrelsen har hållit sju protokollförda styrelsemöten, plus ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Pierre Schori (tidigare statsråd och FN-ambassadör): Ordförande fram till årsmötet. Deltagit på samtliga tre möten före 
årsmötet.
Lars Arrhenius (Barn- och elevombud, tidigare advokat): Nyvald ordförande på årsmötet. Deltagit på samtliga fyra möten efter 
årsmötet.
Jennie Nordin (präst Svenska kyrkan): Vice ordförande fram till årsmötet. Deltagit på ett möte.
Didrik von Seth (VD reseföretag): Vice ordförande hela året. Deltagit på sex möten.
Catarina Andersson (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund): Organisationsrepresentant hela året samt vice ordförande 
efter årsmötet. Deltagit på samtliga möten.
Fredrik Lundh Sammeli (Unga Örnar): Organisationsrepresentant hela året. Deltagit på fem möten.
Karl-Åke Pettersson (konsult trygghetsfrågor, tidigare polischef): Nyvald ledamot. Deltagit på samtliga fyra möten efter 
årsmötet.
Sarah Philipson (universitetslektor marknadsföring): Ledamot hela året. Deltagit på fem möten.
Carl-Göran Svedin (professor barn- och ungdomspsykiatri): Ledamot hela året. Deltagit på tre möten.
Monica Nebelius (rådman): Ledamot del av året. Avgick under året av personliga skäl. Deltagit på ett möte.
En ungdomsrepresentant har varit adjungerad till styrelsen under året. 

Styrelsen har upprättat en separat rapport om tillämpningen av FRIIs Kvalitetskod. Rapporten finns att läsa på hemsidan.

Kansliet har under året bestått av generalsekreterare Helena Karlén plus 6,1 anställda: två jurister / hotlineansvariga, 
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. Två rådsmöten har genomförts med 
sju respektive fyra 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 2010 års början:  3 215 122 kr

Ändamålsbestämt Hotlinearbetet sedan tidigare:  47 480 kr

Reservering utdelning 2010 PostkodLotteriet för insatser 2011:      2 285 539 kr

Förslag att årets överskott förs till det balanserade kapitalet:        222 898 kr

Detta ger ett totalt eget kapital vid 2010 års slut på:       5 771 039 kr
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RESULTATRÄKNING 

Not 2010 2009

VERKSAMHETSINTÄKTER 
2

Medlemsavgifter 704 543 474 646 

Insamlade medel 6 730 917 4 096 782 

Statliga bidrag 2 085 840 3 083 618 

Övriga intäkter 130 247 83 477 

Summa verksamhetsintäkter 9 651 547 7 738 523 

VERKSAMHETSKOSTNADER
3,6,7

Arbete mot barnsexturism -2 142 308 -2 981 204 

Arbete mot barnpornografi -1 073 535 -823 163 

Arbete mot människohandel med barn -586 597 -474 683 

Övergripande arbete mot barnsexhandel -1 362 896 -2 099 541 

Summa ändamålskostnader -5 165 336 -6 378 591 

Insamlingskostnader -236 720 -125 177 

Administrationskostnader -1 748 249 -1 476 054 

Summa verksamhetskostnader -7 150 305 -7 979 822 

VERKSAMHETSRESULTAT 2 501 242 -241 299 

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper 0 105 193 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 195 1 714 

Summa resultat finansiella investeringar 7 195 106 907 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2 508 437 -134 529 

ÅRETS RESULTAT 2 508 437 -134 392 

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT 5

Årets resultat enligt resultaträkningen 2 508 437 -134 392 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel tidigare år 0 119 628 

Reservering till kommande år 2 285 539 0

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET/
FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL

222 898 -14 764 
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BALANSRÄKNING
Not 2010 2009

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 4 20 441 26 639 

Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga värdepappersinnehav 0 0

Summa anläggningstillgångar 20 441 26 639 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 438 6 500 

Övriga fordringar 1 259 284 116 725 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 477 950 212 837 

1 758 672 336 062 

Kassa och bank 5 527 647 3 834 410 

Summa omsättningstillgångar 7 286 319  4 170 472 

SUMMA TILLGÅNGAR 7 306 760 4 197 111 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 5

Ändamålsbestämt Hotlinearbetet 47 480 47 480 

Utdelning PostkodLotteriet reserverat för 2011 2 285 539 0

Balanserat kapital 3 438 020 3 215 122 

Summa eget kapital 5 771 039 3 262 602 

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 661 295 400 630 

Ränteskuld till Forum Syd/Sida 1 685 688

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 872 741 533 191 

Summa kortfristiga skulder 1 535 721 934 509 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 306 760   4 197 111 
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NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokförings-
nämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, Styrande riktlinjer 
för årsredovisning (januari 2011). I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av 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 privat- 
personer, företag och organisationer redovisas i den period då de inbetalas. Bidrag från Forum Syd/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. Följande avskrivningstider tillämpas:

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
2010 2009

Medlemsavgifter

Stödmedlemmar och enskilda medlemmar 424 543 419 646 

Medlemsorganisationer 280 000 55 000 

    704 543                                                                                                                                          474 646 
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Insamlade medel

Gåvor från enskilda personer 210 850  177 510 

Gåvor från församlingar 174 829 125 121 

Gåvor från Ladies Circle Sverige 306 492 539 431 

Gåvor från övriga organisationer 44 538 77 301 

Gåvor från företag 1 103 307 1 336 083 
Utdelning PostkodLotteriet 2 285 539 0

buy aid AB försäljning kontorsmateriel till företag (ECPAT får 
10% av nettopriset) 1 182 811 1 427 545 
The Body Shop försäljning handkräm 923 428 0

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm 300 000 300 000 
Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse 167 000 100 000 
Övriga fonder och stiftelser 15 000 0 
Sparare i Banco Humanfond 17 123 13 791 

6 730 917 4 096 782 
Av insamlade medel har allt utom 47 659 kr insamlats via 
90-konto (0 kr 2009).

Statliga bidrag

Informationsbidrag Forum Syd/Sida, varav administrationsbidrag 
58 000 kr (155 000 kr 2009) 786 000 2 100 000 
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen 1 100 000 900 000 
Bidrag Länsstyrelsen översättning bok 150 000 0

Bidrag ISO-arbete SSR Konsumentråd 49 840 83 618 
2 085 840 3 083 618 

NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 
Löner och andra ersättningar 2010 2009

Styrelse 0 0

Generalsekreterare 572 795 563 444 
Övriga anställda 2 220 139 2 362 683 
Totala löner och ersättningar 2 792 934 2 926 127 

Sociala kostnader 956 819 979 829 

(varav särskild löneskatt pensionspremier) (93 074 ) (78 492 )

Se Verksamhetsberättelsen för ideella insatser. 

Av särskild löneskatt avser 56 291 kr (43 903 kr 2009) generalsekreteraren. På styrelsemöte 
2009-12-15 togs beslut att teckna en extra tjänstepensionsförsäkring för generalsekreteraren 
till en årlig kostnad av ca 70 000 kr inkl särskild löneskatt. Generalsekreterarens ordinarie 
tjänstepensionsförsäkring har en årlig kostnad på ca 217 000 kr inkl särskild löneskatt.
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NOT 4 INVENTARIER
2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 178 631 240 514 

Inköp 11 433 15 234 
Försäljningar och utrangeringar -14 714 -77 117 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 350 178 631 

Ingående avskrivningar 151 992 212 339 

Försäljningar och utrangeringar -14 714 -77 117 

Årets avskrivningar 17 631 16 770 

Utgående ackumulerade avskrivningar 154 909 151 992 

Utgående restvärde enligt plan 20 441 26 639 

NOT 5 EGET KAPITAL

Ändamålsbestämt 
Hotline

Reserverat 
Postkodsutdelning

Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 47 480 3 215 122 3 262 602 

Reserveringar 2 285 539 

Utnyttjande

Årets resultat 222 898 

Utgående balans 47 480 2 285 539 3 438 020 5 771 039 

NOT 6  MEDELANTAL ANSTÄLLDA
2010 2009

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Sverige 7,1 1 7,1 1,0 

Totalt 7,1 1 7,1 1,0 
Totala årslöner under ett halvt 
prisbasbelopp som ej tagits med i 
statistiken 6 720 kr 1 571 kr

NOT 7  AVGÅNGSVEDERLAG

Generalsekreterarens anställningsavtal löper till 2014-08-31. 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.
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Stockholm 2011-03-07

Lars Arrhenius Catarina Andersson Didrik von Seth
Ordförande Vice ordförande Vice ordförande

Fredrik Lundh Sammeli Karl-Åke Pettersson Sarah Philipson
Unga Örnar

Carl-Göran Svedin

Helena Karlén
Generalsekreterare
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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 2010.  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 med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
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 
årsredovisningslagen eller 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 22 mars 2011

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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