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ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från 
YouGov lett till att den andel svenskar som under utlandsvistelse sett tecken på att turister 
försökt utnyttja barn sexuellt fördubblats jämfört med 2010 års undersökning. Av dem som 
sett barnsexturism agerade 60 procent på något sätt.
 
På inbjudan av Rikspolischefen, och på ECPATs förslag, genomfördes i april ett runda-
bordssamtal hos Rikspolisstyrelsen på temat barnsexturism. Mötet behandlade hur rätts-
väsendet kan förstärka det förebyggande och operativa arbetet mot barnsexturism. Del-
tagare var ECPAT, Riksåklagaren, BRÅs generaldirektör, Advokatsamfundets ordförande 
samt höga representanter från Domstolsverket, Justitiedepartementet och Åklagarmyndig-
heten. Att höga företrädare för samtliga berörda parter inom rättsväsendet samlades för att 
diskutera konkreta insatser mot barnsexturism, bland annat ECPATs rekommendationer, 
är inte bara första gången utan innebär också ett mycket stort framsteg.
 
Den engelska översättningen av ECPAT Sveriges faktabok om barnsexhandel, The Com-
mercial Sexual Exploitation of Children, lanserades i ett fullsatt seminarium i juni i EU-
parlamentet i Bryssel i närvaro av många EU-parlamentariker, inklusive Alf Svensson. 
EU-kommissionären Cecilia Malmström agerade huvudtalare tillsammans med ECPATs 
generalsekreterare och jurist.
 
FNs Barnrättskommitté tog i sin rapport till Sveriges regering in 18 av rekommendatio-
nerna från ECPAT Sveriges alternativrapport om åtgärder som regeringen bör genomföra 
för att stärka barns skydd mot kommersiell sexuell exploatering.
 
Den kampanj och namninsamling med hela 325 590 underskrifter mot trafficking av barn 
för sexuella ändamål, som ECPAT och The Body Shop den 29 juni överlämnade till justi-
tieminister Beatrice Ask, har bland annat resulterat i att det nu finns skyddade boenden för 
minderåriga traffickingoffer där personalen har kompetens gällande barns speciella utsatt-
het och behov.
 
Lanseringen av ECPAT Sveriges mobilapp under hösten möjliggör för privatpersoner att 
snabbt och enkelt anmäla misstänkt barnsexhandel. Appen bidrar även till att öka medveten- 
heten hos den enskilde om det viktiga med att agera mot barnsexhandel.
 
Enligt Rikskriminalpolisen är det nu, bland annat tack vare den svenska Finanskoalitio-
nen mot barnpornografi, praktiskt taget omöjligt att betala med kort för att köpa tillgång 
till barnpornografiska övergreppsbilder på internet. Det var ECPAT som tog initiativet till  
Finanskoalitionen och under 2011 har antalet banker och andra betalförmedlare  som  deltar  
i Finanskoalitionen ökat från 13 till 20.
 
ECPAT Sverige fick förmånen att vara huvudaktör i ett av de tio parallella seminarier som 
genomfördes på Kungliga Slottet den 17 november under Kungaparets heldagsarran- 
gemang World Child and Youth Forum. Kronprinsessan Victoria deltog i ECPATs semina-
rium, tillsammans med ett 60-tal andra. 

I slutet av 2011 ställdes två svenskar inför domstol för att ha utnyttjat barn sexuellt utom-
lands. Det handlade i båda fallen om barn på Filippinerna. Den ena har redan fått sin dom, 
fem års fängelse. Detta är andra respektive tredje fallet någonsin där svenskar ställs till svars 
i Sverige för så kallad barnsexturism-relaterad brottslighet, trots att möjligheten att lagföra 
för brottet har funnits sedan 1962. ECPAT Sverige har arbetat hårt under flera år för att fler 
ska ställas till svars.

I en undersökning av Charity Rating utmärkte sig ECPAT som ett av endast 8 goda exem-
pel av totalt 50 granskade organisationer när det gäller att på ett konkret och lättillgängligt 
sätt beskriva organisationens måluppfyllelse. ECPAT var enda organisation som redovisade 
måluppfyllelsen i en resultatsammanfattning på sin hemsida. 
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Omslagsbild: 
ECPAT Sverige lanserade 2011 en mobilapp för iPhone och Android. Läs mer om den på sidan 25, 
och ladda ner den gratis från AppStore eller Android Market.

Bilden är från ett reportage om barnsexhandel  
i Iquitos, Peru, som ECPAT Sverige publicerade på sin hemsida 2011.  
Foto: Jesper Klemedsson.



ECPAT Sverige lämnar 2011 med tydliga framgångar i bagaget. 
Organisationens arbete har givit avgörande utdelning på flera 
områden. : 

ÅRET SOM GÅTT

Arbetet med den partsammansatta Finanskoalitio-
nen mot barnpornografi, som ECPAT tog initiativet 
till 2008, har lett till att kommersiell barnpornografi 
på internet har blivit svårtillgängligt med traditio-
nella betalningsmetoder. FNs Barnrättskommitté 
presenterade i höstas en rapport om hur Sverige  
lever upp till Barnkonventionens tilläggsprotokoll 
om försäljning av barn, barnprostitution och barn-
pornografi. Rapporten levererar stark kritik mot  
Sveriges regering, och tar upp hela 18 av de punkter  
som ECPAT Sverige tidigare lämnade in till kommit-
tén i en alternativ rapport. 

Mycket tyder också på att svenska resenärer har blivit 
mer uppmärksamma på sexuell exploatering av barn 
i samband med utlandsvistelse. En undersökning 
gjord av YouGov för ECPAT Sveriges räkning visar 
att andelen svenska resenärer som sett turister för-
söka utnyttja barn sexuellt utanför Europa ökat från 
sju procent 2010 till 12 procent 2011. Allt fler age-
rar också när de ser tecken på sexuellt utnyttjande av 
barn. ECPAT är den enda aktör i Sverige som i någon 
större omfattning arbetat med att informera om hur 
man kan agera när man misstänker att barn utnyttjas 
sexuellt utomlands.  

Sverige har under året också fått de två första rätts-
fallen där svenskar ställs till svars i Sverige för sexu-
ellt utnyttjande av barn utomlands, sedan det tidi-
gare första och enda fallet 1995. Det är glädjande 
att denna grova brottslighet nu börjar lagföras, och 

förhoppningsvis ska det framöver bli allt svårare att 
undkomma rättvisan genom att fly tillbaka till Sve-
rige efter begånget brott. 

Framgångarna ersätts med nya utmaningar. Kom-
mersiell barnpornografi på internet söker nya vägar, 
och med hjälp av de medlemmar i Finanskoalitionen 
som arbetar med alternativa betalningsmetoder ska 
även detta bekämpas. Sverige ska under 2012 lämna 
in en rapport till FNs Barnrättskommitté som då vill 
ha svar på hur de svagheter som påtalas i kommit-
téns rapport ska åtgärdas. ECPAT Sverige kommer 
att följa upp detta arbete och fortsätta rikta ljus mot 
de brister som mest akut behöver uppmärksammas. 

En av ECPAT Sveriges styrkor är våra samarbeten, 
och under året har vi inlett nya samarbeten och nått 
framgångar tillsammans med tidigare samarbets-
partners. Swedavia, som äger, driver och utvecklar 
elva flygplatser med årligen drygt 28 miljoner rese-
närer, blir en viktig partner för ECPAT. Finanskoali-
tionen som nämns ovan är ett exempel på hur viktiga 
resultat kan uppnås genom välfungerande samar-
bete. Ett annat exempel är kampanjen ECPAT drivit  
tillsammans med The Body Shop. Den resulterade  
globalt i över sju miljoner namnunderskrifter, och 
i Sverige blev det den största namninsamlingen på  
30 år. Det är sådana framgångsrika samarbeten som 
gör att ECPAT Sverige går in i 2012 med en framflyt-
tad position.
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barnsex-

Förövare reser från bland annat Sverige för att 
sexuellt exploatera barn i andra länder. 
Foto: Jonas Gratzer



barnsex-
 turism

ECPAT har sedan 1996 arbetat med att uppmärksamma att 
det finns svenskar som reser utomlands i ett mer eller mindre 
uttalat syfte att utnyttja barn sexuellt, men också att verka 
för att förstärka Sveriges regerings arbete i detta avseende. 
Inte minst för att regeringen ska leva upp till det mål som 
uppställs i den aktuella handlingsplanen mot sexuell exploa- 
tering i Sverige, i vilken det står att inga barn utomlands 
ska utnyttjas av svenska förövare. I den studie som profes-
sorn i processrätt Christian Diesen och forskaramanuens  
Eva Diesen genomförde för ECPATs räkning 2008, om sexual-
brott som begås utomlands av svenskar, görs en uppskattning 
att mellan 4000-5000 ”sexköp” årligen görs av svenskar ut-
omlands vad gäller minderåriga. 2011 inleddes två rättegångar 
mot svenskar för sexualbrott mot barn begångna utomlands vil-
ket är ett klart framsteg i ECPATs arbete. Ett större konstruktivt 
möte har under året hållits med samtliga berörda myndigheter 
om barnsexturism vilket är ytterligare ett steg i rätt riktning.
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Rättsväsendet samlades mot  
baRnsextuRism föR föRsta gången
På inbjudan av Rikspolischefen Bengt Svensson, och 
på ECPATs förslag, genomfördes i april ett runda- 
bordssamtal hos Rikspolisstyrelsen på temat barnsex-
turism med ECPAT Sverige och Riksåklagaren, BRÅs 
generaldirektör, Advokatsamfundets ordförande 
samt höga representanter från Domstolsverket, Jus-
titiedepartementet och Åklagarmyndigheten. Mötet 
behandlade hur rättsväsendet kan förstärka det före-
byggande och operativa arbetet mot barnsexturism. 
Att höga företrädare från samtliga berörda instanser 
inom rättsväsendet nu samlades för att diskutera 
konkreta insatser mot barnsexturism, bland annat 
ECPATs rekommendationer, är inte bara första gång-
en det hände utan också ett mycket stort framsteg.

Polisens arbete mot barnsexturism har fortsatt att 
förstärkas och de fyra poliser som tidigare arbetade 
temporärt mot barnsexturism har nu blivit perma-
nenta tjänster hos Rikskriminalpolisen. ECPAT har 
en fortsatt god dialog med barnsexturismutredarna. 
 Antalet tips till ECPAT Hotline som rör miss-
tänkt barnsexturism har ökat med några tips under 
året. Dessutom har antalet förfrågningar om miss-
tänkt barnsexturism ökat. Att antalet tips inte ökat 
nämnvärt beror troligtvis på att de personer som sett 
tecken på barnsexturism fortfarande drar sig för att 
anmäla och istället tenderar att föredra att markera 
avståndstagande direkt gentemot förövaren på plats. 
De ökande förfrågningarna till ECPAT Hotline måste 
tolkas som att allmänheten i ökad utsträckning kän-
ner till anmälningsmöjligheten till ECPAT Hotline.

Annonsering vid Arlanda Express.
Foto: Clear Channel.
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suppoRt Kim på facebooK mot  
baRnsextuRism
ECPAT Sverige har under året genomfört flera akti-
viteter inom Support Kim-kampanjen, som 2011 ge-
nomfördes för tredje året i rad. Kim är en figur skapad 
av ECPAT Sverige för att representera barnsexturis-
mens brottsoffer. Kim skulle kunna vara en pojke i 
Sydostasien eller en flicka i Sydamerika. Kim må vara 
påhittad men problemet är högst verkligt.  
 Support Kims Facebooksida hade den sista decem-
ber 2011 så många som 12 268 anhängare. Det är en 
jämförelsevis hög siffra om man tittar på större barn-
rättsorganisationer. Support Kim-kampanjen lycka-
des locka 575 personer till ECPAT Sveriges upprop 
mot hovrättens dom i det så kallade kopplerifallet i 
Malmö i mars, där flera män friades för våldtäkt mot 
barn och endast två av de totalt tio åtalade förövarna 
dömdes, dessutom enbart för koppleri och sexköp.
 Ett brev från Support Kim till justitieminister 
Beatrice Ask, där Kim ställde frågan hur ministern 
tänker arbeta mot barnsexturism under 2011, besva-
rades den 3 februari. Precis som frågebrevet så publi-
cerades svarsbrevet på Support Kims Facebook-sida 
och blogg. Beatrice Ask lade i sitt svar fokus på åt-
gärder som görs gemensamt i Europa, men nämnde 
också att Åklagarmyndigheten under 2011 ska gran-
ska handläggningen av sexualbrott mot barn begång-
na utomlands. 
 I en kampanj på Facebook i april uppmanades 
Facebookanvändare att ta ställning mot och sprida 
kunskap om barnsexturism genom att fästa en så 
kallad pin, en bild med Support Kim-kampanjens 
logo, på sin profilbild. Hela 2 254 Facebookanvän-
dare gjorde detta, vilket är en mycket hög klickfrek-
vens, och kampanjen hade 406 271 unika visningar. 
 Under året publicerades flera reportage om 
barnsexturism på ECPAT Sveriges hemsida. De 
handlade om en svensk förövare i Kambodja, en in-
disk flicka som bor i ett bordellområde i Indien och 
om barnsexhandeln i den peruanska djungelstaden 
Iquitos. 

annonseRing om ecpats mobilapp 
I november och december genomfördes olika annon-
seringar i Kim-kampanjen för att öka kännedomen 
om möjligheten att anmäla bland annat misstänkt 
barnsexturism med hjälp av ECPATs nya mobilapp 
för iPhone och Android. Annonsering skedde bland 
annat i Expressen, Svenska Dagbladet, resetidning-
arna Vagabond och RES, X-press på Arlanda Express 
samt på T-centralen och Arlanda.
 En så kallad RAM-mätning av annonseringen i 
Expressen visar bland annat att 55 procent eller cirka 
160 000 läsare har sett annonsen och att 58 procent 
tycker att den innehåller ny information. 
 En RAM-mätning av annonseringen i Svenska 
Dagbladet 23 november visar att 39 procent, eller 
cirka 180 000 personer, har sett annonserna. Av dessa 
anser 41 procent att den är intressant. 
 Ytterligare en RAM-mätning av annonserna gjor-
des i Vagabonds decembernummer. Den visar att 67 
procent av Vagabonds cirka 100 000 läsare lade mär-
ke till annonserna. 35 procent svarade att de kommer 
att få nytta av informationen.

fleR seR tecKen på baRnsextuRism  
och fleR ageRaR
En undersökning från YouGov visar att av de som rest 
utomlands de senaste fem åren har åtta procent sett 
tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt, 
2010 var andelen fyra procent. Av de som rest utanför 
Europa har 12 procent sett tecken på detta, 2010 var 
andelen sju procent. Att brotten i sig skulle ha ökat 
avsevärt på bara ett år är inte troligt, utan ökningen 
indikerar att svenska utlandsresenärer blivit mer upp-
märksamma på dessa brott. Det är framför allt kvin-
norna och de mellan 30 och 44 år som blivit mer upp-
märksamma. De svenskar på utlandsresa som agerar 
när de ser tecken på att turister försöker utnyttja barn 
sexuellt ligger nu på 62 procent. De som har agerat 
har framför allt på olika sätt med ord eller blickar 
markerat att man tycker att beteendet är fel, men man 
har även enligt undersökningen anmält till lokal polis,  

barnsexturism



10

till polis i Sverige eller till ECPAT Sveriges Hotline.
 Den ökade uppmärksamheten och det ökade 
agerandet mot misstänkt barnsexturism måste till 
stor del tillskrivas ECPAT Sveriges fleråriga infor-
mations- och opinionsarbete. Ingen annan aktör i 
Sverige har drivit denna fråga i någon nämnvärd 
omfattning. Årets undersökning har inga statistiskt 
säkerställda bevis för detta, men en indikation på att 
så är fallet är att av samtliga är det fyra procent som 
har uppmärksammat ECPATs kampanj mot barnsex-
turism Support Kim, men bland dem som sett tecken 
på barnsexturism har 10 procent uppmärksammat 
Kim-kampanjen. Detta indikerar att kampanjen bi-
dragit till den ökade uppmärksamheten. Samtidigt 
som uppmärksamhet och agerande alltså ökar, visar 
undersökningen ändå att andelen som inte vet vad de 
ska göra har ökat till 41 procent år 2011, jämfört med 
32 procent år 2010. Detta visar på fortsatt behov av 
insatser för att tydliggöra hur man bör agera.
 
ReseaRRangöReR och ecpats  
uppföRandeKod
ECPAT har genomfört möten med researrangörerna 
Ving, Fritidsresor, Apollo, Resfeber och Ticket an-
gående intensifiering av arbetet mot barnsexturism, 
med informell utvärdering om hur arbetet med 
Uppförandekoden går samt nytt fokus och planer 
framöver. 
 Två större möten med samtliga kodunderteckna-
re har hållits under året, då man diskuterat utbild-
ningsmaterial, årsrapportering, det framtida arbetet 
gentemot de åtaganden som researrangörerna gjort 
mot koden, nyheter inom arbetet mot barnsexturism 
och så vidare. Deltog gjorde huvudsakligen informa-
tionschefer och marknadsansvariga hos resebolagen.
 Arbetet med nya undertecknare av ECPATs uppfö-
randekod har också pågått och kommer sannolikt ge 
resultat under 2012. 

inteRnetbaseRad KuRs om 
baRnsextuRism
ECPATs nya e-learningmaterial om barnsexturism 
har under 2011 i olika utsträckning använts av näs-

tan alla de företag som undertecknat ECPATs Upp-
förandekod mot barnsexturism, det vill säga Apollo, 
Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber, Solresor och 
Ving. Huvudsakligen har materialet använts för att 
utbilda svenskspråkiga anställda. Uppskattnings-
vis har utbildningsmaterialet under 2011 nått ut till 
cirka 600 personer, främst i Stockholmsområdet, 
men förväntas ge ringar på vattnet i hela landet och i 
alla de länder där researrangörerna har verksamhet.  
ECPATs arbete med att förbättra och utveckla utbild-
ningsmaterialet fortsätter under 2012.

schYst Resande 
Den 25 mars medverkade ECPAT Sverige vid Schyst 
Resandes monter på TUR-mässan i Göteborg, för att 
informera om barnsexhandel i relation till turism. 
Schyst Resande är ett nätverk med sex olika aktörer 
(Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, 
IOGT-NTO, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, 
Unionen och ECPAT Sverige). Frågan om barnsextu-
rism är central för ECPATs roll inom Schyst Resande 
och uppmärksammas regelbundet på nätverkets eve-
nemang. Intresset för montern hos mässans besökare 
var stort. Den 1 juli informerade ECPAT om sina frå-
gor och nätverkets under Green Festival i Kungsträd-
gården. ECPAT var också en av undertecknarna till 
en debattartikel som Schyst Resande fick publicerad i 
Aftonbladet i oktober.
 
sWedavia nY samaRbetspaRtneR  
ECPAT har under hösten ingått samarbete med 
Swedavia, som blir en värdefull samarbetspartner till 
ECPAT Sverige i arbetet mot barnsexhandel. 
 Swedavia är ett statligt bolag med 2 500 medarbe-
tare som äger, driver och utvecklar elva flygplatser i 
Sverige med årligen drygt 28 miljoner resenärer.
 Samarbetet innebär i ett första skede utbildning av 
Swedavias personal samt information till leverantö-
rer och samarbetspartners.
 Swedavia kommer också att implementera en etisk 
policy mot kommersiell sexuell exploatering av barn 
och införa en klausul om gemensamt avståndsta-
gande i samtliga leverantörskontrakt. Bolaget har 
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en utsedd ECPAT-ambassadör som ska se till att ny-
anställd personal får kunskap om samarbetet med  
ECPAT Sverige. Swedavia kommer även i internatio-
nella sammanhang verka för att frågan om barnsex-
handel uppmärksammas genom att informera om sitt 
eget avståndstagande och samarbetet med ECPAT.

 

 

 

 



dokumenterade sexuellaövergrepp 
   på barn

Sedan 2005 driver ECPAT Sverige en Hotline dit allmänheten 
kan rapportera misstänkt barnpornografi på internet. Samma 
år tog ECPAT initiativ till blockering av barnpornografiska inter-
netsidor. Under 2007 initierade ECPAT ett samarbete mellan 
polisen och banker/andra betalförmedlare för att förhindra att 
de finansiella systemen missbrukas för handel med övergrepps-
dokumentation. Tillsammans med liknande åtgärder i andra 
länder har arbetet haft stor effekt – det är idag mycket svårt att 
betala med traditionella betalmedel för tillgång till kommersi-
ella barnpornografiska internetsidor enligt Rikskriminalpolisen.

* ECPAT Sverige anser att termen barnpornografi är missvisande och använder hellre uttrycket dokumen-
terade sexuella övergrepp på barn, då det tydligare berättar vad det handlar om. De dokumenterade 
övergreppen  kan vara framställda i en studio, av en barnsexturist på resande fot eller i en hemmamiljö  
av personer i barnets närhet.
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dokumenterade sexuellaövergrepp doKumenteRade sexuella  
öveRgRepp på baRn
Mängden dokumenterade sexuella övergrepp på in-
ternet är oöverskådlig. ECPATs målsättning är att på 
alla sätt försvåra och förhindra denna handel. Mot 
denna bakgrund startades ECPAT Hotline 2005, som 
ett sätt att underlätta för allmänheten att lämna tips. 
Samma år tog ECPAT initiativ till blockering av barn-
pornografiska internetsidor, ett frivilligt samarbete 
mellan polisen och bredbandsleverantörer. Under 
2007 initierade ECPAT processen med att skapa en 
svensk finanskoalition mot barnpornografi i samar-
bete med polisen och banker/andra betalförmedlare 
i syfte att försvåra och förhindra att de finansiella sys-
temen missbrukas i detta avseende. Dessa samarbe-
ten, tillsammans med andra globala åtgärder, börjar 
nu ge effekt och polisen gör bedömningen att denna 
brottslighet numera är mindre intressant för krimi-
nella aktörer. Det är idag också mycket svårt att beta-
la för tillgång till övergreppsmaterial via traditionella 
betalmedel. Antalet kommersiella sidor som säljer 
sexuella övergreppsbilder på barn har också minskat 
radikalt, åtminstone så som vi är vana att se dem.

finansKoalitionens medlemmaR  
haR öKat till 20
Den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi 
formaliserades 2009, efter en två år lång förberedelse-
process i samarbete med bland annat Skandiabanken 
och polisen. Dess mål är att försvåra och förhindra 
betalningar för dokumenterade sexuella övergrepps-
bilder på barn via bankernas betalsystem, men också 
att skapa ett brett ställningstagande inom finansbran-
schen mot barnsexhandel.
 Under 2011 har antalet medlemmar i Finanskoa-
litionen ökat från 13 till 20. Bland årets nya med-
lemmar finns Sparbankernas Riksförbund, som re-
presenterar totalt 63 sparbanker runt om i Sverige, 
IT-företaget Logica, SWIFT Nordic, valutaväxlings-
företaget Exchange Finans samt betalningsförmedla-
ren Western Union. 

Finanskoalitionen har haft två medlemsmöten un-
der året, till vilket samtliga medlemmar bjudits in 
för att få en uppdatering om hur arbetet fortskrider, 
men också för att få mer kunskap om problema- 
tiken. Finanskoalitionens hemsida (www.finanskoa-
litionen.se) har översatts till engelska (www.finan-
cialcoalition.se) och under året har ett antal möten 
med redaktionsrådet för hemsidan hållits. Totalt 
har tre pressmeddelanden publicerats. Styrgruppen, 
som består av medlemsrepresentanter, men också av 
Bankföreningen och ECPAT och till vilket samtliga 
berörda myndigheter inbjuds, har träffats fem gånger 
under året under ledning av Finanskoalitionens ord-
förande Mats Odell. På styrgruppsmötena diskuteras 
det fortsatta strategiska arbetet för koalitionen.

ecpat utbildaR finansKoalitionen 
ECPAT har samarbetsavtal med samtliga medlemmar 
i Finanskoalitionen. Samarbetet inkluderar utbild-
ningsinsatser, implementering av policy mot barnsex-
handel samt informationsinsatser såväl internt som 
externt till kunder och samarbetspartners. ECPAT 
har under året löpande varit i kontakt med samtliga 
medlemmar och har sammanlagt haft ett trettiotal av-
stämningsmöten och hållit omkring 20 större utbild-
ningsinsatser för några hundra personer totalt, såväl 
på ledningsnivå som på operativ nivå. Bankernas 
informationsinsatser har resulterat i ett antal artiklar 
och notiser på hemsidor och i personaltidningar.
 Sammanfattningsvis har Finanskoalitionens arbete 
givit ett mycket positivt resultat utifrån polisens be-
dömning, som anser att denna brottslighet har blivit 
mindre intressant för kriminella aktörer. Medlemmar-
nas konkreta arbete har resulterat i att traditionella 
betalningsmedel i stort sett inte längre kan utnyttjas. 
Vidare har ECPATs samarbete med medlemmarna bi-
dragit till att barnsexhandel kommit på agendan och 
markant ökat medvetenheten om denna brottslighet. 
De flesta medlemmar har nu också antagit ECPATs 
arbetsplatspolicy som innehåller tydliga riktlinjer för 
IT-användning, marknadsföring och resor. 
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 aKtöReR som deltaR i  
 finansKoalitionen
 Bankföreningen
 Danske bank
 DNB
 ECPAT Sverige
 Exchange Finans
 Forex
 GE Money Bank
 Handelsbanken
 Ica Banken
 Ikano bank
 Logica
 Länsförsäkringar Bank AB
 Marginalen Bank
 Nordea
 Nordnet
 SEB
 Skandiabanken
 Sparbanken Öresund
 Sparbankernas Riksförbund
 Swedbank
 Western Union
  
 Rikskriminalpolisen, Finansinspektionen, 
 Finansdepartementet och Justitiedeparte-
 mentet samverkar med Finanskoalitionen.

expeRtmöte i bRYssel
Som ett led i att sprida kunskap om det arbete som 
ECPAT utför i Sverige, och för att tillägna sig mer 
kunskap om globala trender, inbjöds ECPAT att delta 
i ett expertmöte i Bryssel anordnat av EU-kommis-
sionen tillsammans med amerikanska justitiedepar-
tementet. Ett tjugotal experter hade inbjudits från 
hela världen och mötet syftade till att diskutera hur 
arbetet mot dokumenterade sexuella övergrepp på 
barn kan intensifieras. ECPAT berättade bland an-
nat om det svenska arbetet och lyfte behovet av än 
mer samordnade åtgärder. Mötets slutsatser kommer 
att ligga till grund för det fortsatta arbetet och sam- 
arbetet mellan EU och USA.

ecpat hotline
ECPAT Hotline startade 2005, som ett sätt att under-
lätta för allmänheten att lämna tips om misstänkt 
barnpornografi, barnsexturism och handel med 
barn i sexuella syften. Den yttersta målsättningen 
med Hotlinen är att fler barn identifieras, som ett 
resultat av att polisen får fler tips att bearbeta. Den 
marknadsundersökning som ECPAT lät genomföra 
strax innan Hotlinen startade, visade att ingen av de 
personer som svarade att de hade stött på dokumen- 
terade sexuella övergrepp på barn, rapporterade det-
ta vidare till polisen. 
 ECPAT Hotline har under året fortsatt tagit emot 
ett stort antal tips om dokumenterade sexuella över-
grepp på barn, handel med barn i sexuella syften och 
barnsexturism. Den absoluta majoriteten har rört 
misstänkt barnpornografiskt material. När ECPAT 
tar emot tipsen grovsorteras dessa och vidarebeford-
ras därefter till Rikskriminalpolisen för utredning. 
 Under åren har avstämningsmöten hållits med 
Rikskriminalpolisen kring Hotline-arbetet och  
ECPATs tips bedöms som värdefulla.
 Enligt en undersökning genomförd av företaget 
YouGov för ECPATs räkning under 2011 har andelen 
som någon gång under de senaste fem åren kommit 
i kontakt med bilder eller filmer på barn i sexuella 
sammanhang, 2011 minskat till sju procent, från att 
2009 ha varit elva procent. Denna minskning sam-
manfaller med Rikskriminalpolisens bedömning att  

Finanskoalitionens hemsida finns även på engelska.
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övergrepp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
antalet kommersiella barnpornografiska internet-
sidor minskat, ett resultat bland annat av internet-
leverantörernas blockering och Finanskoalitionens 
arbete – båda dessa initierade av ECPAT. Andelen 
som uppger att de skulle anmäla misstänkt barnpor-
nografi till ECPAT, BRIS eller Rädda Barnen är något 
större i storstäder (24 procent) jämfört med andelen 
i landet i stort (19 procent). 

samaRbete med telenoR
ECPAT har ett samarbete med Telenor sedan flera 
år tillbaka i syfte att bidra till Telenors sociala an-
svarstagande mot barnsexhandel. Som ett led i 
samarbetet har ett antal avstämningsmöten hållits 
under året och ECPAT har haft två utbildningsin-
satser för Telenors personal, ett i Stockholm och 
ett i Karlskrona. Telenor har under året också bil-
dat ett ECPAT-team bestående av ett antal personer 
från olika Telenor-kontor runt om i Sverige, för att 
försäkra sig om att Telenors ställningstagande mot 
barnsexhandel genomsyras i allt arbete. Möte med 
Telenor-teamet har hållits och det förs en löpande 
dialog med ECPAT-ambassadören som leder tea-
met. Telenors CSR-ansvarige deltog också på semi-
nariet som ECPAT höll på Kungliga Slottet i sam-
band med World Child and Youth Forum.

Team Telenor: Marie Kjellgren, kontakt Stockholm, Agneta Simonsson, kontakt Malmö, Christina Norlin, kontakt  
Karlskrona, Helen Vallbo, team-medlem Karlskrona, Kim Stranne, kontakt Kalmar, Elin Andersson, CSR projekt, Johnny 
Gylling, CSR koordinator, Camilla Lindvall, ECPAT-ambassadör, Louise Bergvall, team-medlem Karlskrona.
Foto:Telenor.
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människo-

smågodis
H
IL
L

Vad du än gör, blunda inte!
 Det är viktigt för barnen vars inre slits 
sönder i takt med att människor köper 
och säljer deras kroppar.
 Varje dag, året runt världen över, 
tjänar kriminella grupper grova pengar 
på att förvandla små barn till sexslavar. 

Men du kan påverka. Du kan bidra till 
att barn inte utnyttjas i sexhandel.
 Anmäl barnpornografi, barnsexturism 
och trafficking till www.ecpathotline.se, 
eller direkt på www.polisen.se  
 På så sätt hjälper du till att förebygga 
och förhindra sexbrotten som förgiftar  

barnens framtid. Och kan du göra mer, 
hittar du tips om fler sätt att påverka 
på www.ecpat.se
   För inte vänder du ryggen åt barnen 
som behöver din hjälp?

Helsidesannons i Svenska Dagbladet, 22 oktober 2011



människo-
handel

ECPAT Sverige har under året fortsatt uppmärksammat barn 
i migrationsprocessen som kan befinna sig i riskzonen för 
barnsexhandel, genom att följa situationen och genom mediala  
utspel. Därutöver har ECPAT fortsatt vara aktiv i en global kam-
panj tillsammans med The Body Shop och uppmärksammat 
barnrättsperspektivet i människohandelsfrågan generellt.

: 
Under 2011 presenterades nationella rikt-
linjer för arbetet mot prostitution och män-
niskohandel för sexuella ändamål av NMT, 
Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution 
och Människohandel. NMT inrättades 2009 
under ledning av Länsstyrelsen i Stockholm 
och består av statliga aktörer och myndig-
heter som arbetar operativt med människo-
handelsproblematiken i Sverige. Riktlinjerna 
har bra barnrättsfokus och innehåller flera av 
de förslag som ECPAT tidigare framfört till  
Migrationsverket gällande förbättrade ruti-
ner för samverkan mellan myndigheter och 
för att kunna uppmärksamma barn i risk-
zon för sexuell exploatering. Dessa riktlin-
jer sprids av Länsstyrelsen i Stockholm och 

NMT till bland annat de samverkansgrupper 
som finns i 19 av 21 län med representanter 
från länsstyrelse, socialtjänst, Migrationsverk 
och polis. 
 Inom ramen för arbetet att verka för att 
barnrättsperspektivet ska vara del av arbetet 
mot människohandel och för att uppmärk-
samma barn i riskzon för barnsexhandel i 
migrationssystemet i Sverige har ECPAT även 
fört dialog med företrädare från Länsstyrelsen 
i Stockholm, som är nationell koordinator för 
det operativa arbetet mot människohandel i 
Sverige. Vidare har ECPAT deltagit i en natio-
nell konferens mot människohandel och pro-
stitution i slutet av 2011, anordnad av Läns-
styrelsen i Stockholm, med över 200 deltagare. 
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Konferensen var ett slags avslut på regeringens hand-
lingsplan mot prostitution och människohandel, som 
främst var aktuell under 2008-2010. Flera aktörer 
som haft uppdrag inom ramen för handlingsplanen 
medverkade under den två dagar långa konferen-
sen, bland annat BRÅ som presenterade sin utvär-
dering av handlingsplanen. Ingen ny handlingsplan 
mot människohandel har presenterats av regeringen 
sedan dess, däremot har en del av uppdragen inom 
ramen för handlingsplanen 2008-2010 fått fortsatt 
ekonomiskt stöd av regeringen 2011-2014, inom 
ramen för regeringens arbete mot sexuellt våld och 
andra sexuella övergrepp. Det gäller bland annat 
Ungdomsstyrelsen, som sprider information och ut-
bildar skolpersonal och andra som i sitt arbete kom-
mer i kontakt med barn och unga, i syfte att före- 
bygga att barn exploateras sexuellt via till exempel 
internet. Dessutom har Centrum för Andrologi och 
Sexualmedicin på Karolinska sjukhuset i Huddinge 
fått medel för att utveckla en hjälptelefonlinje för för-
övare och för att utvärdera befintliga metoder som 
används för att hjälpa personer som utövar eller ris-
kerar att utöva sexuellt våld, samt till sist att försöka 
sprida detta nationellt (Tel: 020667788). 
  I övrigt har arbetet med att uppmärksamma barn 
i riskzon för barnsexhandel i migrationssystemet 
fortsatt under 2011. Under våren höll ECPAT i ett 
seminarium på den årliga Tylösandsveckan för repre-
sentanter från Migrationsverket och övrig offentlig 
sektor, om bland annat barn som försvinner. Under 
våren skrev ECPAT även en gemensam debattartikel 
med Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) publicerad 
i Svenska Dagbladet, som i korthet handlade om vik-
ten av att inte ställa barns rättigheter mot varandra, 
dels rätten mot att utnyttjas i barnsexhandel och dels 
rätten till sin familj. Detta mot bakgrund av risken 
för att människohandel med barn användes som en 
ursäkt för att hindra barn utan godkända identifika-
tionshandlingar att återförenas med sin familj. Detta 
hinder har nu upphävts efter ny dom från Migra-
tionsöverdomstolen som anger att barnfamiljer som 
kommer från länder där det är svårt att klarlägga 
sin identitet och släktskap ska erbjudas att göra en  
DNA-analys.

På inbjudan av migrationsminister Tobias Billström 
gavs ECPATs ordförande och generalsekreterare 
den 5 september tillfälle att diskutera barns utsatt-
het i migrationsprocessen. Detta gäller särskilt vik-
ten av att säkerställa att ensamkommande och sen-
kommande minderåriga inte riskerar att utnyttjas i 
barnsexhandel.
 Under hösten träffade ECPAT även regeringens ut-
redare för ”fruimportutredningen” samt sekreteraren 
för utredningen, för att betona ouppmärksammade 
barn i risk för barnsexhandel och vikten av barnrätts-
perspektiv i utredningen. ECPAT berättade även om 
ungdomsgruppens kartläggning av kvinnojourers er-
farenhet av barns inblandning i så kallad fruimport.

ecpat och the bodY shop  
mot tRafficKing
Sedan augusti 2009 samarbetar ECPAT och The Body 
Shop i en världsomspännande kampanj mot män- 
niskohandel med barn för sexuella ändamål. Kam-
panjen har flera mål, bland annat att skapa opinion 
och bidra till ökad kunskap, samt bedriva påverkans-
arbete för att förbättra det förebyggande arbetet, lag-
stiftningen och skyddet för barn.
  Sommaren 2010 lanserades en global namninsam-
ling. Lokalt i de olika länderna som deltar ställdes  
olika krav på agerande från regeringarnas sida. Kra-
ven från svenskt håll var bland annat att öka barnper-
spektivet, dels genom en specifik lag mot människo-
handel med barn, men också genom ett krav på att 
det måste finnas skyddade boenden för unga traffick-
ingoffer.
  Globalt samlades över sju miljoner namnunder-
skrifter ihop från 65 länder. Dessa överlämnades till 
FNs barnrättskommitté och FNs råd för mänskliga 
rättigheter i Genève i september. Dessförinnan gjor-
des också en europeisk överlämning i Bryssel, då 2,3 
miljoner namn presenterades för EU-kommissionä-
ren Cecilia Malmström, som var mycket positiv till 
kampanjen. 
  I Sverige skedde överlämningen av namn- 
insamlingen till justitieminister Beatrice Ask i början 
av sommaren. ECPAT och The Body Shops namn- 
insamling är den största som har genomförts på 30 år  
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i Sverige. Totalt hade 325 590 personer i Sverige 
skrivit under kraven. Representanter från The Body 
Shop och ECPAT Sverige deltog vid överlämningen, 
liksom flera engagerade personer som skrivit under 
namninsamlingen. Vid överlämnandet välkomnade 
Beatrice Ask initiativet och medgav att de behöver 
allt stöd och all påtryckning de kan få för att säker-
ställa barns rätt till skydd. 

Till skillnad från när kraven till namninsamlingen 
togs fram under våren 2010, ser ECPAT nu ökat  
fokus på barn i människohandelsfrågan i Sverige. 
Dessutom har Stockholms stad tagit initiativ till 
skyddade boenden för barn där personalen har speci- 
fik kunskap om människohandel. ECPAT ser fram 
emot en fortsatt utveckling med möjlighet till stöd 
för alla barn, oavsett var i Sverige de bor. 

människohandel

The Body Shops Karin Wickberg Taylar, Justitieminister Beatrice Ask, Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige.
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Ms. Najat M’jid Maalla, specialrapportör till FNs Barn- 
konventions tilläggsprotokoll om försäljning av barn, 
barnprostitution och barnpornografi fick ECPAT Sve-
riges bok om barnsexhandel.

ecpat euRopamöte i bRYssel
Den 27-29 juni samlades representanter för alla 
25 ECPAT-organisationer i Europa till ett in-
formations- och koordineringsmöte i Bryssel. 
Antalet ECPAT-representationer i Östeuropa 
har ökat markant sedan det förra regionala 
mötet 2008.
 Bland annat avhandlades senaste rön och 
projektmetoder – inte minst inom påverkans-
arbete. Gemensamt för flertalet europeiska 
ECPAT-representationer under de senaste två 
åren, har också varit samarbetet med The Body 
Shop och då inte minst insamling av namn- 
underskrifter på nationell nivå för ökat skydd 
för minderåriga i människohandel. Det sam-
manlagda europeiska resultatet som redovisa-
des under mötet, var imponerande.
  ECPAT Sverige gavs även möjlighet att pre-
sentera den bok som organisationen författat 
och nu delvis omarbetat i samband med över-
sättningen till engelska med titeln ”The Com-
mercial Sexual Exploitation of Children”.
  Executive Director vid ECPAT Internatio-
nals kontor i Bangkok, nyrekryterade Kathleen 
Speake, deltog även i det regionala mötet i 
Bryssel.

inteRnational assemblY i paRis
Den 8-10 november arrangerades ECPAT In-
ternational Assembly för femte gången och 
denna gång i Paris. ECPAT-representanter 
från över 70 länder närvarade. ECPAT Sveri-
ges generalsekreterare deltog i en paneldiskus-
sion om näringslivets sociala ansvarstagande,  
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tillsammans med representanter från bland annat 
Air France och The Body Shop. ECPAT Sverige höll 
också en workshop om arbetet med ECPAT Hot-
line, och deltog på ett flertal intressanta seminarier.  
ECPAT Internationals Hedersordförande Ron 
O’Grady höll ett mycket uppskattat tal om ECPATs 
bakgrund och etablerande, och Andreas Åstrup, ny 
chef för The Code, ECPATs Uppförandekod för rese- 
arrangörer, presenterades. Andreas Åstrup har tidi-
gare tjänstgjort hos Amnesty International i Dan-
mark, och kommer nu att arbeta i anslutning till  
ECPAT Internationals kontor i Bangkok.
 Bland de särskilt inbjudna talarna fanns FNs gene-
ralsekreterares särskilda representant mot våld mot 
barn, Marta Santos Pais och Najat M’jid Maalla, spe-
cialrapportör till FNs Barnkonventions tilläggspro-
tokoll om försäljning av barn, barnprostitution och 
barnpornografi. Även Jaap Doek, före detta ordfö-
rande för FNs kommitté för barnets rättigheter samt 
Tiina-Maria Levamo från Europarådet deltog.

ecpats boK lanseRas i 
euRopapaRlamentet 
ECPAT Sveriges bok “Barnsexhandel - kommersiell 
sexuell exploatering av barn”, som offentliggjordes 
vid Bokmässan i Göteborg 2009, har under 2010 

och början av 2011 bearbetats, översatts och i öv-
rigt anpassats för en internationell publik. Titeln 
är ”The Commercial Sexual Exploitation of Child- 
ren” med förord av Drottning Silvia, introduk-
tion av ECPAT Internationals generalsekreterare 
och efterord av Ron O’Grady, grundare och heders-
ordförande för ECPAT International.
 Europaparlamentarikern Alf Svensson, tillika  
tidigare rådsledamot i ECPAT Sverige, möjliggjorde 
lanseringen av den engelska utgåvan i Bryssel genom 
att stå värd för ett seminarium i Europaparlamentet 
den 24 maj. Personal från ECPATs kansli i Stockholm 
presenterade problematiken med barnsexhandel, 
bokens innehåll och syfte och EU-kommissionären 
Cecilia Malmström ”satte kronan” på det välbesökta 
seminariet genom ett mycket uppskattat anförande. 

iso 26000 – global standaRd föR  
socialt ansvaR
ECPAT arbetar nu med uppföljning av ISO 26000, 
en vägledande standard för socialt ansvarstagande 
som färdigställdes i november 2010. En del av detta 
handlar om att integrera de näringslivsåtaganden 
som redan existerar mot barnsexhandel i strukturen  

ECPAT Internationals Hedersordförande Ron O’Grady höll ett  
mycket uppskattat tal om ECPATs historia.

EU-kommissionär Cecilia Malmström, ECPAT Sverges 
generalsekreterare Helena Karlén, ECPAT Sveriges ju-
rist Joanna Lundquist, samt Europaparlamentariker  
Alf Svensson. Foto: Maria Wilhelmson.
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för ISO 26000, samt att hitta vad som överlappar 
och hur de kan agera förenande. Inledningsvis görs 
detta inom arbetet mot barnsexturism och under 
våren 2011 höll ECPAT ett seminarium för turism- 
och resebranschen på detta tema. Vidare deltar  
ECPAT i SIS nyetablerade nätverk för ISO 26000,  
som hade sitt första möte den 28 januari 2011. Nät-
verket, som består av flera intressentgrupper, avser  
följa upp standarden, diskutera och utbyta erfaren 
heter. ECPAT är också invald på global nivå, i den 
Post Publication Organization som inrättats och 
kommer agera förvaltningsorgan åt standarden, 
samla information om hur standarden används och 
i någon mån behålla den intressentbalans som ut-
gjorde grunden för utarbetandet av standarden.  
ECPAT har också tagit fram ett faktablad om stan-
darden och ECPATs syn på den. 
 Den 20 januari hölls Social Responsibility Day, 
som anordnas årligen av MiljöAktuellt, och som 
handlade om ISO 26000 Vägledande Standard om 
Socialt Ansvar. Detta år kunde deltagarna glädjande 
nog informeras om att standarden äntligen var fär-
dig. ECPAT Sverige deltog som talare och förklarade 
vad standarden säger om mänskliga rättigheter samt 
gav exempel på arbete från de fyra näringslivssekto-
rer som arbetar mot barnsexhandel på ECPATs ini-
tiativ: transport, resa/turism, finans och IT. ECPAT 
tog också upp hur ideella organisationer kan arbeta 
med standarden, samt deltog i paneldiskussioner. 
Cirka 250 åhörare deltog under den lyckade hel- 
dagen i Stockholm.

WoRld child & Youth foRum
Den 17 november arrangerades World Child & Youth 
Forum på Stockholms Slott för andra året i rad, på 
initiativ av Kungafamiljen. Syftet är att fokusera på 
barns rättigheter utifrån FNs Barnkonvention. Årets 
tema var Barnets Bästa enligt artikel tre i Barnkon-
ventionen. Runt 500 personer från riksdag och re-
gering, barn- och ungdomsorganisationer, offentlig 
sektor, näringsliv och det civila samhället samla-
des. ECPAT höll ett seminarium med medverkan  
av Rikskriminalpolisen samt representanter för rese-, 
internet och finansbranschen. Totalt anordnades 

tio seminarier under dagen. På en pressträff dagen 
innan forumet berättade Drottning Silvia om nä-
ringslivets ansvar, och nämnde som positivt exempel 
att många inom resebranschen skrivit under ECPAT 
Sveriges Uppförandekod.

utbildning föR domaRe
ECPAT har under året föreläst för det svenska rätts-
väsendet, det vill säga åklagarmyndigheten och 
Domstolsverket, på fiskalutbildningarna. ECPAT har 
föreläst om barnsexhandel utifrån ett internationellt 
perspektiv men också belyst kopplingarna mellan de 
olika brotten. Vidare har ECPAT uppmärksammat 
förövarbeteendet samt offerperspektivet.

Kronprinsessan Victoria hälsas välkommen till ECPATs 
seminarium av generalsekreterare Helena Karlén och 
Didrik von Seth, vice ordförande i ECPATs styrelse. Med 
på bilden är även forumets moderator Willy Silberstein.  
Foto: Henrik Garlöv.

ECPAT utbildar 
om barnsexhandel
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Generalsekreteraren deltog som inbjuden föreläsare 
i Riksdagen, den 18 maj för moderaternas justitie-
kommitté och den 1 juni för socialdemokraternas 
barnnätverk. I bägge fallen visades intresse för att 
motta underlag till riksdagsmotioner från ECPAT.
 Två kvinnliga poliser från Rikskriminalpolisen 
besökte ECPATs kansli den 14 september för en  
halv dags utbildning/information om kommer- 
siell sexuell exploatering av barn. Mycket intresse-
rade och motiverade tog de till sig fakta inför sina 
stationeringar i Bogotá respektive Istanbul. ECPAT 
Sverige har under flera år givits möjlighet att hålla 
utbildningar för samtliga polissambandsmän på väg 
att utlandsstationeras.
 På Svenska Institutets uppdrag genomförde  
ECPAT ett utbildningspass för representanter för rätts-
väsendet från Slovenien och Moldavien. Människo- 
handel är det tematiska delområde i de berörda län-
derna som ges mest prioritet, varför mest fokus vid 
besöket hos ECPAT lades på brottsområdena barn-
pornografi och barnsexturism, liksom på orsaks-
sambanden. Svenska Institutet förmedlade även ett 
besök med polis och åklagare från Spanien, Portugal, 
Italien, Frankrike och Belgien, som fick en föreläs-
ning om barnsexhandel på ECPAT Sveriges kansli. 

utbildningaR föR juRiststudenteR 
Sedan 2004 har ECPAT ett samarbete med ELSA 
(European Law Students Association). Syftet med 
samarbetet är att sprida kunskap om barnsexhandel 
bland framtidens jurister. Eftersom landets juristut-
bildningar fortfarande inte inkluderar kunskap om 
sexuell exploatering av barn, brottsoffer och förö-
vare, är samarbetet med ELSA mycket viktigt. 
 Under året anordnades en utbildningsdag på Öre-
bro universitet i samarbete med ELSA Örebro, och 
en utbildningsdag på Göteborgs universitet i sam-
arbete med ELSA Göteborg.

ecpat hålleR seminaRium på
bRottsoffeRdagen 
Internationella brottsofferdagen, den 22 februari, 
uppmärksammades i Stockholm med en hel dags an-
föranden och seminarier i Norra Latins konferens-

lokaler. Temat för dagen var ”Brott utan gränser”. 
Även justitieminister Beatrice Ask deltog med ett 
inlägg i plenum. Ministern avslutade detta med att 
lista barnpornografi, barnsexturism och människo-
handel som tre brottsområden departementet kom-
mer att särskilt fokusera på framöver. ECPAT Sverige 
bidrog med ett bokbord samt ett seminarium om 
barnsexturism tillsammans med två representanter 
från Rikskriminalpolisen. Seminariet var välbesökt, 
inte minst av företrädare från rättsväsendet.

nätveRK föR baRns RättigheteR
ECPAT har under året deltagit i ett flertal nätverk 
för barns rättigheter. I Medierådets referensgrupp 
för ”Det unga internet” har ECPAT bland annat 
informerat om ECPAT Hotline och ECPATs app.  
ECPAT har även deltagit tillsammans med ett fem-
tontal andra organisationer i ett informellt nätverk 
om det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventio- 
nen om en klagomålsmekanism. Genom tilläggs-
protokollet kommer det att vara möjligt för barn 
och deras ombud att föra fram klagomål direkt 
till FNs barnrättskommitté mot enskilda stater  
som inte fullt ut uppfyller kraven i Barnkonventio-
nen och tilläggsprotokollen om handel med barn 
respektive barnsoldater. 
 ECPAT Sverige har även i år deltagit i så kallade 
dialogmöten hos Socialdepartementet, däribland 
med fokus på hur svensk lagstiftning överensstäm-
mer med Barnkonventionen. 

nY ecpat-RappoRt om sveRige
Under året publicerades även den andra upplagan 
för Sveriges del, av ECPAT Internationals globala 
utvärdering av hur länders policys och lagstiftning 
mot kommersiell sexuell exploatering av barn ut-
vecklats. I rapporten görs en uppföljning av hur Sve-
rige lever upp till de åtaganden man gjorde på den 
första Världskongressen mot kommersiell sexuell 
exploatering av barn som hölls i Stockholm 1996, 
samt de två efterföljande världskongresserna i Japan 
2001 och i Brasilien 2008. ECPAT Sverige har varit 
delaktig i processen att ta fram den uppdaterade  
versionen.

övergripande arbete mot 



24

 
 
 
 
 
motionsundeRlag 
Under året skrev ECPAT Sverige motionsunderlag 
om förebyggande åtgärder mot barnsexhandel. Or-
ganisationen lyfte bland annat frågor om att kunskap 
om barns rättigheter och barnsexhandel bör vara 
obligatorisk för alla som arbetar med barn eller för 
att tillvarata barns rättigheter, behovet av special-
domstolar för brott mot barn, obligatorisk register-
kontroll för alla som arbetar med barn samt vikten av 
breda informationsinsatser riktade till allmänheten 
om vikten av att anmäla barnsexhandel. ECPATs un-
derlag resulterade i sju motioner.

RemissvaR sexualbRottsutRedningen 
ECPAT har under våren skrivit ett remissvar om sex-
ualbrottsutredningen. ECPAT välkomnar översynen, 
men anser att de förslag till justeringar av gällande 
lagstiftning som presenterats i utredningen inte kom-
mer att medföra ett tillräckligt förstärkt skydd mot 
sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploa-
tering av barn. ECPAT efterlyser en mer genomgri-
pande reform som i realiteten ger alla barn ett abso-
lut skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell 
sexuell exploatering och där straffpåföljden ställs i 
förhållande till de grova kränkningar som barnet ut-
satts för i enlighet med tilläggsprotokollet till Barn-
konventionen om barnsexhandel.
 Snart sex år efter införandet av sexualbrottslag-
stiftningen kan ECPAT konstatera att lagen inte har 
fått avsedd effekt. I praktiken erbjuder dagens lag-
stiftning enbart ett absolut strikt juridiskt skydd för 
barn upp till 12 eller 13 års ålder. För barn som är 
mellan 13 och 14 år gamla för domstolen i princip 
alltid resonemang huruvida förövaren inte hade haft 
anledning att anta att barnet var äldre, eller huruvida 
undantagsregeln när offret är nära 15-årsgränsen och 
åldersskillnaden är liten mellan förövaren och offret 
är tillämplig. 

ECPAT kan konstatera att skyddet mot just kom-
mersiell sexuell exploatering har kommit att urholka 
barnets skydd och förringa sexualbrottet. Vid till  
exempel köp av sexuell handling av barn hamnar själ-
va sexualbrottet i skuggan av sexköpet och det är inte 
ovanligt att förövaren enbart döms för sexköpet. När 
det rör sig om utländska minderåriga offer för män-
niskohandel blir det kanske än mer anmärkningsvärt 
att själva incitamentet för handelns existens, det vill 
säga efterfrågan, på sin höjd lagförs för själva sexkö-
pet. På motsvarande sätt bedöms barnpornografi, 
dokumenterade sexuella övergrepp på barn, där fo-
kus hamnar på handelsåtgärden och inte de sexuella 
övergreppen. 

RemissYttRande: ”sKYdd föR ensKilds 
identitet i domaR och beslut”
ECPAT Sverige har även skrivit ett remissvar till 
promemorian kring skydd för enskilds identitet i 
domar och beslut. I remissvaret välkomnade ECPAT 
förslaget om sekretess i vissa typer av mål, bland 
annat sexualbrott, människohandel eller barnpor-
nografibrott. Samtidigt betonades att det i förslaget 
till viss del saknades skydd i form av sekretess för 
två grupper med eventuella skyddsbehov, dels för 
tvångsomhändertagna minderåriga men eventuellt  
även för personer satta i förvar i utlänningsmål. 
 Detta eftersom det är ett vanligt förekommande 
problem att barns berättelser om vad de varit utsatta 
för ibland inte kommer till myndigheters kännedom, 
bland annat därför att barnen inte självmant berättar.

nYtt eu-diReKtiv mot baRnsexhandel 
I slutet av oktober 2011 röstades EU-kommissionens 
förslag till direktiv om bekämpande av sexuella över-
grepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi äntligen igenom. Direktivet har va-
rit omdebatterat i parlamentet och rådet, mycket på 
grund av förslaget om blockering och borttagande av 
material innehållande dokumenterade sexuella över-
grepp mot barn. Det nya direktivet ersätter ett tidiga-
re rambeslut och innebär ytterligare en förstärkning 
av lagstiftning och skydd för barn mot kommersiell 

motioner och  
remissvar
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sexuell exploatering. De flesta artiklarna i direktivet 
finns i någon omfattning med i nuvarande svensk 
lagstiftning, men troligtvis kommer Sverige att be-
höva höja straffskalorna för några brott. Framförallt 
kommer det att behövas ytterligare åtgärder för att 
höja kunskapen om barnsexhandel i rättsväsendet, 
och fler förebyggande åtgärder. Direktivet ska ha im-
plementerats inom två år. ECPAT har under proces-
sen bidragit till framtagandet av det nya direktivet 
löpande genom kontakt med EU-parlamentariker.

fns baRnRättsKommitté lYssnaR 
på ecpats ReKommendationeR
Sverige granskades för första gången av FNs Barn-
rättskommitté, om hur tilläggsprotokollet till FNs 
barnkonvention om försäljning av barn, barnprosti-
tution och barnpornografi implementeras i Sverige. 
ECPAT Sverige utnyttjade möjligheten att lämna in 
en alternativrapport till FNs barnrättskommitté, som 
respons på regeringens tidigare inlämnade rapport. 
Under våren hade ECPAT även ett möte med barn-
rättskommittén för att ytterligare utveckla ECPATs 
åsikter om de brister som föreligger. 
 ECPAT närvarade även på regeringens hearing 
hos barnrättskommittén. Kritiken från FNs Barn-
rättskommitté var stark och majoriteten av de för-
slag som ECPAT framlagt till barnrättskommittén 
inkluderades i deras slutrapport till regeringen. Hela 
18 av 28 rekommendationer från ECPATs alternativ-
rapport togs med i kommiténs slutrapport.
 Kommittén uppmanade bland annat Sverige att 
anta Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll 
som lag, att skyddet för barn mellan 15-17 år måste 
förstärkas avsevärt, att kunskap hos personer som så-
väl arbetar med barn som för att tillvarata barns rät-
tigheter måste öka om barnsexhandel.
 Under 2012 är det på nytt dags för regeringen att 
lämna in en rapport till FN för att redogöra för hur 
hela Barnkonventionen implementerats och i sam-
band med denna rapport ska regeringen även redo-
göra för hur bristerna med implementeringen av till-
läggsprotokollet ska åtgärdas.

ecpat lanseRaR mobilapp
ECPAT Sverige har tagit fram en mobilapp till  
iPhone och Android, med grundtanken att alla kan 
göra något för att stoppa det kommersiella sexuella 
utnyttjandet av barn. Genom att anmäla misstänkt 
barnpornografi, barnsexturism och trafficking bi-
drar man till att förhin-
dra, förebygga och utreda 
sexuella övergrepp på barn.  
Med ECPAT Sveriges app 
till mobiltelefonen har an-
vändaren alltid ECPAT 
Hotline med sig. Appen är 
gratis. 
 Med hjälp av appen kan 
användaren också välja en 
researrangör som tilläm-
par Uppförandekoden mot 
barnsexturism, en internet-
leverantör som blockerar 
barnpornografi och en bank 
som motverkar betalningar 
till internetsajter med sexu-
ella övergreppsbilder på barn. Det finns också tips på  
hur man kan påverka sin egen arbetsplats till att ta 
aktiv ställning mot barnsexhandel. 

doKumentäRfilm
Filmaren Ulla Lemberg kommer under 2012 att göra 
en dokumentärfilm om den globala barnsexhandeln, 
tillsammans med producenten David Herdies och 
Momento Film. Produktionen sker på uppdrag av 
ECPAT Sverige, och finansieras av bland annat Post-
kodLotteriet och buy aid AB. En stor del planerings-
arbete genomfördes under slutet av 2011 inför detta. 
 Filmens syfte är att skapa en förståelse för att den 
globala handeln med barn drivs av efterfrågan, och 
den ska skapa engagemang och förståelse för att alla 
människor har möjlighet att genom sitt agerande 
göra skillnad. 

	  

övergripande arbete mot 
mediasatsningar
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Arbetet med filmen kommer under 2012 att gå att 
följa på webbsidan www.supportkim.se, där inter-
vjuer, fakta och annat material kommer att samlas.  

mediagenomslag
Sju pressmeddelanden har distribuerats via press-
tjänsten MyNewsdesk. Sammanlagt har de visats  
3 646 gånger, jämfört med 1 697 visningar av fem 
pressmeddelanden 2010. ECPATs pressrum på My-
Newsdesk har haft 11 961 visningar. Pressmeddelan-
dena har även publicerats på ECPATs internetsida 
där de visats 4 076 gånger. Bland annat har press- 
meddelandena handlat om lanseringen av ”The 
Commercial Sexual Exploitation of Children”, (den 
engelska översättningen av ECPAT Sveriges bok 
Barnsexhandel), lanseringen av mobilappen och de 
325 950 namnunderskrifterna i kampanjen mot traf-
ficking som ECPAT Sverige drev tillsammans med 
The Body Shop. 
 Namnunderskrifterna var också grunden till en av 
de åtta debattartiklar som publicerats under året, en 
annan var en debattartikel om barnsexturism som 
publicerades på Passagens hemsida.
 En debattartikel om kopplerimålet i Malmö, där 
en 14-årig flicka utnyttjades sexuellt av flera män, 
publicerades i Svenska Dagbladet. ECPAT Sverige 
tryckte här på det faktum att barns rätt till skydd mot 
sexuell exploatering inte är fullgott, och att det är en 
skandal att sexköpslagen användes i domen. 
 En debattartikel publicerad i Expressen, och un-
dertecknad tillsammans med generalsekreterarna för 
Bris, Plan Sverige, Rädda Barnen och Unicef Sverige, 
uppmanade statsminister Fredrik Reinfeldt att göra 
FNs konvention om barns rättigheter till svensk lag. 
Idag är det endast Moderaterna och Sverigedemokra-
terna som motsätter sig en sådan lag. 
 Tillsammans med FARR, Flyktinggruppernas 
Riksråd, skrev ECPAT en debattartikel i Svenska 
Dagbladet om hur Sverige nekar barn utan pass möj-
lighet att återförenas med sin familj. Migrationsmi-
nister Tobias Billström argumenterar för agerandet 
genom att hänvisa till människohandel. Detta är för-
visso ett problem, men ECPAT och FARR slog fast att 
man inte kan ställa barns rättigheter mot varandra. 

ECPAT Sveriges ordförande skrev tilsammans med 
höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg en debattartikel i 
Dagens Nyheter. Bland annat lanserade de idén om 
ett Idrottsombud, IO, som skulle kunna begära ska-
destånd för redan utsatta barns räkning från ansva-
riga idrottsklubbar. 
 Schyst Resande-nätverket, där ECPAT Sverige in-
går tillsammans med Unionen, Hotell- och restau-
rangfacket, Svenska Kyrkans Unga, Fair Trade Center, 
IOGT-NTO och Svenska Kyrkan, skrev en debattar-
tikel i Aftonbladet med uppmaningen att undvika 
all-inclusive på semesterresan. Uppmaningen syftar 
till att istället göra aktiva val, som att kontrollera att 
arrangören arbetar aktivt mot barnsexturism. 
 FNs Barnrättskommittés rapport om hur Sverige 
lever upp till Barnkonventionens tilläggsprotokoll 
om försäljning av barn, barnprostitution och barn-
pornografi riktade hård kritik mot Sveriges regering. 
ECPAT Sverige beskrev de särskilt allvarliga delarna 
av denna kritik i en debattartikel som publicerades 
i Svenska Dagbladet, och som undertecknades av  
ECPAT Sveriges rådsmedlemmar. 
 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 339 gånger om man exkluderar blog-
gar. Enligt Infopaqs bevakning av pappersklipp har  
ECPAT omnämnts 202 gånger, vilket är något fler än 
förra året.
 ECPAT Sverige bidrog också med artikeltexter till 
Aftonbladet och researcharbete till en stort uppslagen 
artikelserie om barnsexturism i Svenska Dagbladet. 
 ECPAT Sverige har under året intervjuats i bland 
annat Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, 
SVT och Sveriges Radio. Ett seminarium som gene-
ralsekreteraren genomförde på bokmässan i Göte-
borg i september filmades av SVT, som sänt inslaget 
vid ett flertal tillfällen på UR. Inslaget ligger dessut-
om på URs hemsida. 
Generalsekreteraren intervjuades av TT samt i  
Ekot respektive Sveriges Radio Kristianstad angåen-
de gripandet av en svensk misstänkt barnsexturist i 
Filippinerna, och om ett större barnpornografimål.



27

medlemsoRganisationeR
2011 fick ECPAT Sverige två nya medlemsorga-
nisationer: Erikshjälpen och World’s Children’s  
Prize Foundation. Samtidigt har Kristdemokratiska  
Ungdomsförbundet valt att inte längre vara med-
lemsorganisation. Under året har ECPAT skrivit 
i medlemsorganisationers tidningar, och också  
berättat om ECPAT och barnsexhandel för Svenska 
Kyrkans Unga. 

stYRelsen
Den 4 maj höll ECPAT Sverige årsmöte. Årsmötet 
valde enhälligt om Lars Arrhenius till ordförande på 
två år. Lika enhälligt valdes Inger Davidson, tidigare 
statsråd och riksdagsledamot, och Birgitta Engberg, 
polis, till styrelseledamöter på två år, samt omvaldes 
Catarina Andersson, Sveriges Kvinno- och Tjejjour-
ers Riksförbund, som organisationsrepresentant på 
två år. Inger Davidson valdes till vice ordförande på 
det konstituerande styrelsemötet. 

Rådet
Den 21 mars höll ECPAT ett rådsmöte där rådsleda-
moten Mats Andersson från Netscan höll ett föredrag 
om grooming.  Mats Andersson kartlägger och infil-
trerar webbsajter som riktar sig till barn, och avslö-
jar sedan vuxna som försöker få kontakt med barn i 
sexuella syften på dessa sajter. Vid rådets andra råds-
möte den 5 oktober diskuterades bland annt ECPATs 
dokumentärfilm och mobilapp.

besKYddaRe
Drottning Silvia har under året fortsatt agera beskyd-
dare för ECPAT Sverige och har stöttat organisationen 
och dess budskap. Drottningen har bland annat skrivit 
förordet till den engelska omarbetade översättningen 
av ECPAT Sveriges bok, ”The Commercial Sexual 
Exploitation of Children”, som lanserades under året. 
Kungafamiljen arrangerade också det årligt återkom-
mande World Child and Youth Forum i november, 
där ECPAT gavs möjlighet att hålla ett seminarium.

ecpat-ambassadöReR
Skådespelaren Kjell Bergqvist och riksspelmannen 
Åsa Jinder har under året fortsättningsvis agerat  
ECPATs ambassadörer. Båda ambassadörerna var 
bland annat med och undertecknade en debattarti-
kel i Svenska Dagbladet i oktober tillsammans med  
ECPAT Sveriges råd.

Kansliet
Antalet tjänster på kansliet ökade under 2011 till åtta 
heltidstjänster, jämfört med sju under 2010. Med 
beaktande av den begränsade personalstyrkan har 
kansliet åstadkommit betydande resultat i arbetet 
mot den internationella sexhandeln med barn. Hög 
kompetensnivå, i kombination med målinriktade 
och resultatorienterade arbetsinsatser, torde vara 
huvudsakliga skäl till framgångarna. Kompetensut-
vecklande och personalfrämjande aktiviteter har ge-
nomförts under året, bland annat ett två dagar långt 
planeringsmöte med övernattning i Trosa.

stödmedlemmaRna
De cirka 835 stödmedlemmarna bidrog med totalt 
518 796 kronor under året, en ökning med hela  
106 703 kronor jämfört med året innan Av det totala 
beloppet kom hela 69 procent in via månatliga auto-
girobetalningar. 

ungdomsgRuppen
ECPATs ungdomsgrupp har under 2011 haft 18 
möten med i genomsnitt fem närvarande per möte. 
Totalt har 21 ungdomar deltagit i ungdomsgruppen 
under året.
 Ungdomsgruppen har hållit föreläsningar och se-
minarier med övningar på temat barnsexhandel vid 
scoutmötet World Scout Jamboree i Skåne den 31 
juli, då omkring 90 scouter nåddes av övningar och 
information på engelska. Ungdomsgruppen föreläste 
också på Europahuset i Stockholm i augusti för cirka 
30 frivilligt engagerade.
 Den 6 november arrangerades filmvisning och fö-
reläsning på Bio Rio i Stockholm på temat traffick-
ing. Omkring 35 representanter från politiska ung-
domsförbund deltog. 

organisation
organisation
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Den 26 november föreläste ungdomsgruppen om 
ECPAT för ett hundratal personer på Microsoft. 
Ungdomsgruppen har också tillsammans med en  
volontär föreläst för gymnasieelever. 

volontäRveRKsamheten
Av det tjugotal volontärer som finns på ECPATs vo-
lontärlista har fyra volontärer varit mest aktiva under 
året och deltagit i minst två aktiviteter var. I juni del-
tog två volontärer vid ECPATs och The Body Shops 

överlämnande av namnunderskrifter om åtgärder 
mot människohandel till justitieministern. En volon-
tär har kommit regelbundet till kansliet och hjälpt till 
med administrativa uppgifter, sammanlagt 72 tim-
mar för hela året.
 Vid utskicket av ECPATs Informationsbrev fyra 
gånger under året har en till två volontärer hjälpt till 
varje gång. I november hölls en årlig återkommande 
volontärträff med aktiva volontärer.

RådsledamöteR 
Mats Andersson, internetanalytiker
Majgull Axelsson, författare
Thomas Bodström, advokat och författare 
Monica Dahlström-Lannes, f d sexualbrotts- 
utredare/författare
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

ecpat-ambassadöReR
Kjell Bergqvist, skådespelare
Åsa Jinder, artist och riksspeleman

medlemsoRganisationeR 
Erikshjälpen
Farmaciförbundet
Frälsningsarmén
HRF – Hotell- och Restaurang Facket
IOGT-NTOs Juniorförbund
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
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 
World´s Children´s Prize Foundation
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Vill du Veta mer om hur ditt företag kan arbeta mot barnsexhandel, besök gärna www.ecpat.se

 Tack alla företag 
som medverkat 
i arbetet mot 
barnsexhandel i år.

företag som bidrar ekonomiskt till ecpats arbete

Astrada, Bara Bus, Betsson, Familjehemspoolen, Forex Bank, Förskolegruppen, Garibaldi, HKH Media/Matador, Interactive Institute/SICS, Jung, LBB 
Holding, LSG Plastic Printing, Monier Roofing, Movab, Myrina Invest, Norma Communication, Rabalder, Resurs Bank, Sandstrom at the company, SICK,  
Sjung Nu, Sparbanken Rekarne, Sunteam, SWIFT Nordic, Tarento, Telenor, Ticmate, Travellink, 3, Vårdcentralen i Skarpnäck, Åkesson & Curry.

företag som samarbetar med ecpat mot barnsexhandel

Helsidesannons i Svenska Dagbladet 9 dec 2011.
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utöKat aRbete tacK vaRe utdelningen 
fRån postKodlotteRiet 2010 
2010 fick ECPAT nästan 2,3 miljoner kronor i utdel-
ning från PostkodLotteriet att användas för insatser 
under 2011. Detta har bland annat möjliggjort för 
ECPAT att påbörja en stor dokumentärfilmssatsning 
om barnsexhandel, vilket troligtvis aldrig varit möj-
ligt utan PostkodLotteriet. Utdelningen från Post-
kodLotteriet gjorde det också möjligt för ECPAT att 
öka sina ändamålskostnader från 5,2 miljoner kronor 
2010 till 7,3 miljoner kronor 2011.

stöRsta ensKilda intäKten 2011 
Kom fRån the bodY shop
Handkrämen Soft Hands Kind Heart såldes i The 
Body Shops butiker över hela landet och inbringade 
hela 1,2 miljoner kronor till ECPATs arbete. Andra 
stora intäkter var verksamhetsbidrag från Social-
styrelsen och intäkter från buy aid ABs försäljning av 
bland annat kontorsmateriel till företag, där tio pro-
cent av nettopriset går till ECPAT.

gåvoR fRån föRetag och 
oRganisationeR
Från företag erhöll ECPAT 578 000 kronor, varav fö-
retaget 3 stod för 75 000 kronor och LBB Holding 
och SNÖ of Sweden för 50 000 kronor vardera. Från 
andra organisationer erhöll ECPAT 506 000 kronor, 
varav Ladies Circle Sveriges lokala klubbar över hela 
landet samlade in hela 444 000 kronor.

PostkodLotteriets Grannyra i oktober 2011, där ECPATs generalsekreterare Helena Karlén och rådsledamot Bengt Frih, 
fd stf Rikspolischef, deltog.

intäKteR 2011

KostnadeR 2011

Övriga intäkter 2%

Insamlat från 
företag 

40%Insamlat från 
allmänheten 
20%

Medlemsavgifter 
10%

Statliga bidrag 28%

Barnsexhandel  
övergripande 

37%

Insamling 3%

Administration 18%

Barnsexturism 
26%

Barnpornografi 
10%

Människohandel 6%

ekonomi
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Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse 31
Resultaträkning – funktionsindelad 34
Balansräkning 35
Noter 35

Alla belopp redovisas i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING  2011-01-01 – 2011-12-31  
ECPAT Sverige Org.nr 802402-5499ekonomi

Information om verksamheten
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation vars vision är en 
värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att ge-
nom informations-, opinions- och påverkansarbete samt sam-
verkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa 
alla former av barnsexhandel, dvs barnsexturism, barnpor-
nografi och människohandel med minderåriga för sexuella 
syften. ECPAT Sverige är självständig medlem i ECPAT Inter-
nationals 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 tillhandahålla information och förslag på konkreta åtgär-
der samt genom att betona efterfrågans roll som drivkraft i 
barnsexhandeln, bidrar ECPAT till att olika svenska och in-
ternationella samhällsaktörer agerar inom sin verksamhetssfär 
för att motverka den globala barnsexindustrin.

Arbetet mot barnsexturism har fortsatt varit det högst priori-
terade arbetsområdet och viktiga resultat har uppnåtts under 
året. Enligt en undersökning från YouGov har andelen svensk-
ar på utlandsresa som agerar när de ser tecken på att turister 
försöker utnyttja barn sexuellt ökat till 62 %  2011 jämfört med 
49 % 2010. Exempel från årets arbete för att öka medveten-
heten om det viktiga med att agera mot barnsexturism, är att 
ECPAT i en annonskampanj lanserat en app som möjliggör 
för privatpersoner att snabbt och enkelt anmäla misstänkt 
barnsexhandel. Ett annat viktigt resultat från året är att FN:s 
Barnrättskommitté i en rapport till Sveriges regering tog in 18 
av rekommendationerna från ECPAT Sveriges alternativrap-
port om åtgärder som regeringen bör genomföra för att stärka 
barns skydd mot sexhandel. I slutet av 2011 ställdes två svensk-
ar inför svensk domstol för att ha utnyttjat barn sexuellt på Fi-
lippinerna. Den ena har redan fått sin dom, fem års fängelse. 
Detta är andra respektive tredje fallet någonsin där svenskar 
ställs till svars i Sverige för sexualbrott mot barn utomlands, 
trots att en lag som möjliggör detta har funnits sedan 1962. 
ECPAT har arbetat hårt under flera år för att lagen ska tilläm-
pas på detta brottsområde. Efter många års arbete från 
ECPATs sida har också, för första gången, en gemensam 
informationskampanj genomförts tillsammans med So-
cialdepartementet. En informationsfilm om barnsextu-
rism har visats på Arlanda Express och på flera flygplatser. 

ECPATs arbete mot barnpornografi har också fått framgång-
ar. Enligt Rikskriminalpolisen är det nu, bl a tack vare den 
svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi, praktiskt taget 
omöjligt att betala med kort för att köpa tillgång till barnpor-
nografiska övergreppsbilder på Internet. Det var ECPAT som 
tog initiativet till Finanskoalitionen och under 2011 har antalet 
banker och andra betalförmedlare som deltar i samarbetet med 
Rikskriminalpolisen för att motverka betalningar, ökat från 13 
till 20. Därmed berörs ännu fler bankkunder och bankanställ-
da av detta samarbete. En undersökning av YouGov visar en 
ökad tendens att agera bland personer som kommer i kontakt 
med bilder eller filmer på barn i sexuella sammanhang. 2011 
ökade andelen till 43 % från att 2010 ha varit 30 %. I övrigt 
har bl a 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 den kampanj och 
namninsamling med hela 325 590 underskrifter mot traffick-
ing av barn för sexuella ändamål, som ECPAT och The Body 
Shop i juni överlämnade till justitieminister Beatrice Ask, bl a 
resulterat i att det nu finns skyddade boenden för minderåriga 
traffickingoffer där personalen har kompetens gällande barns 
speciella utsatthet och behov. De nationella riktlinjer för myn-
digheter gällande arbete mot människohandel för sexuella än-
damål som presenterades under året, innehåller ett bra barn-
rättsfokus samt flera av ECPATs förslag till förbättrade rutiner 
för att uppmärksamma barn i riskzon för sexuell exploatering.

I det övergripande arbetet mot barnsexhandel har en stor 
dokumentärfilmssatsning kunnat påbörjas tack vare Postkod-
Lotteriets medel från 2010. Filmen ska vara klar under 2012 
och visa hur cynisk och omfattande handeln med barn är, men 
också visa positiva samarbeten för att tittaren ska förstå vad 
som görs av olika aktörer och vad man kan göra själv. I juni 
lanserades den engelska översättningen av ECPAT Sveriges 
faktabok om barnsexhandel vid ett seminarium i EU-parla-
mentet i Bryssel med EU-parlamentariker Alf Svensson som 
värd och EU-kommissionär Cecilia Malmström som huvud-
talare tillsammans med ECPATs generalsekreterare. Den har 
också spridits till ECPAT-grupper i hela världen. I novem-
ber fick ECPAT förmånen att vara huvudaktör i ett av de tio  
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parallella seminarier som genomfördes på Slottet under 
Kungaparets heldagsarrangemang World Child and Youth 
Forum. Andra exempel från årets arbete är att ECPATs hem-
sida haft 43 707 besök under året och att två nya fotoreportage 
publicerats där, om barnsexhandel i Peru och Indien. ECPATs 
ungdomsgrupp har under året bl a informerat om barnsexhan-
del vid Världsscoutmötet i Skåne och vid en filmvisning för 
representanter från politiska ungdomsförbund.

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 nästan hela sitt kapital 
placerat på olika typer av bankkonton. Halva året har 100 000 kr 
varit placerade i Banco Humanfonden, där ECPAT är en av 
förmånstagarorganisationerna. 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
Utdelningen från PostkodLotteriet 2010 på 2,3 milj kr skulle 
enligt lotteriets dåvarande regler reserveras för insatser 2011 
och har bl a möjliggjort för ECPAT att påbörja en stor doku-
mentärfilmssatsning om barnsexhandel. De största enskilda 
intäkterna under 2011 utgjordes av Body Shops försäljning av 
en kampanjhandkräm 1 201 068 kr, verksamhetsbidrag från 
Socialstyrelsen 1 200 000 kr samt buy aid ABs försäljning av 
kontorsmateriel till företag 996 839 kr. Andra stora intäkter var 
medlemsavgifter 710 196 kr, informationsbidrag från Forum 
Syd/Sida 708 000 kr samt gåvor från företag 577 738 kr.

Nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007

Besök på hemsidan  43 707   46 555   66 329   80 405   137 356 
Andel av befolkningen 18-74 år 
som agerat när de sett tecken på 
barnsexturism (Källa YouGov)  62 % 49 % 49 % - ca 10 %
Insamlade medel  4,2 milj 6,7 milj 4,1 milj 4,0 milj 3,6 milj
Statliga bidrag  2,0 milj 2,1 milj 3,0 milj 2,9 milj 2,9 milj
Ändamålskostnader  7,3 milj 5,2 milj 6,4 milj 6,2 milj 5,5 milj
Ändamålskostnadernas andel 
av totala verksamhetskostnader  79 % 72 % 80 % 81 % 78 %
Medelantal anställda  7,1 7,1 7,1 7,5 7,3

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året tog PostkodLotteriet beslut om att ändra sin års-
cykel för utdelning av medel till förmånstagarorganisatio-
nerna. Fr o m 2011 utbetalas utdelningen efter kalenderårets 
slut. ECPAT erhöll därför ingen utdelning under 2011, vilket 
förklarar de minskade totala intäkterna.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I februari 2012 erhöll ECPAT 4 milj kr i utdelning från Post-
kodLotteriet, en rejäl höjning jämfört med den förra ut- 
delningen på 2,3 milj kr. PostkodLotteriet beviljade också 11,85 
milj kr till ett treårigt samverkansprojekt mellan ECPAT och 
medlemsorganisationen World´s Children´s Prize Foundation. 
ECPATs styrelse beslutade i februari att rekrytera en fundraiser.

Medlemmar
ECPAT har tre olika medlemskategorier: medlemsorganisatio-
ner, stödmedlemmar och enskilda medlemmar. Vid årsskiftet 
var antalet medlemsorganisationer 22, se Verksamhetsberät-
telsen. Erikshjälpen och World´s Children´s Prize Foundation 
var nya för året, medan Kristdemokratiska Ungdomsförbun-
det lämnat. Vid årsskiftet var antalet stödmedlemmar 835 och 
antalet enskilda medlemmar 42.

Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2011-05-04 med 25 röstberät-
tigade enskilda medlemmar, varav 9 via fullmakt, samt röst-
berättigade representanter för 8 medlemsorganisationer. Lars 
Arrhenius omvaldes som ordförande på två år. Inger Davidson 
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och Birgitta Engberg nyvaldes som ledamöter på två år. Till or-
ganisationsrepresentant på två år omvaldes Catarina Anders-
son, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Till val-
beredningen omvaldes Christian Diesen (sammankallande), 
Thomas Bodström, Cecilia Borg (Svenska Scoutrådet), Lotta 
Segerström samt nyvaldes Britta Lepp (TCO). Fredrik Sjölan-
der, auktoriserad revisor KPMG, omvaldes som revisor på ett 
år och Kristina Ringvall, auktoriserad revisor Grant Thornton, 
omvaldes som revisorssuppleant på ett år.

Styrelsen har hållit 5 protokollförda styrelsemöten, plus ett 
konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Lars Arrhenius (Barn- och elevombud, tidigare advokat): Ord-
förande hela året. Deltagit på samtliga 5 möten under året.
Didrik von Seth (VD reseföretag): Vice ordförande hela året. 
Deltagit på 4 möten.
Catarina Andersson (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riks-
förbund): Organisationsrepresentant hela året samt vice ord-
förande fram till årsmötet. Deltagit på 2 möten.
Inger Davidsson (f d statsråd och riksdagsledamot): Nyvald 
ledamot. Deltagit på samtliga 4 möten efter årsmötet.
Birgitta Engberg (poliskommissarie): Nyvald ledamot. Deltagit 
på samtliga 4 möten efter årsmötet.
Fredrik Lundh Sammeli (Unga Örnar): Organisationsrepre-
sentant hela året. Deltagit på 1 möte.
Karl-Åke Pettersson (konsult trygghetsfrågor, tidigare polis-
chef): Ledamot hela året. Deltagit på 4 möten.
Sarah Philipson (universitetslektor marknadsföring): Ledamot 
hela året. Deltagit på samtliga 5 möten.

Carl-Göran Svedin (professor barn- och ungdomspsykiatri): 
Ledamot fram till årsmötet. Inte deltagit på det möte som ge-
nomfördes innan årsmötet.
Linda Jonsson (doktorand sexuell exploatering via Internet) 
har varit adjungerad till styrelsen efter årsmötet på årsmötets 
uppmaning. Deltagit på 3 möten.
En ungdomsrepresentant har varit adjungerad till styrelsen 
under året och deltagit på 1 möte.

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- / ungdomsgruppssansvarig, en pressekreterare /mark-
nadsföringsansvarig, en ekonomiansvarig samt en administra-
tör / volontäransvarig. 

Åsa Jinder och Kjell Bergqvist har fortsatt varit ECPATs am-
bassadörer och ECPATs expertråd har bestått av 13 personer 
från olika delar av samhället och med olika specialkompeten-
ser, se Verksamhetsberättelsen. Två rådsmöten har genomförts 
med 9 respektive 7 närvarande rådsledamöter.

Hennes majestät Drottning Silvia har liksom tidigare år varit 
ECPAT Sveriges beskyddare.

ECPAT har två 90-konton, PlusGiro 90 34 34-9 och bankgiro 
903-4349.

årsredovisning

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsmötet följande disposition:

Balanserat kapital vid 2011 års början:     3 438 020 kr
Ändamålsbestämt Hotlinearbetet sedan tidigare:             47 480 kr
Kvarvarande utdelning 2010 PostkodLotteriet:                      0 kr
Förslag att årets underskott förs till det balanserade kapitalet:           - 5 677 kr

Detta ger ett totalt eget kapital vid 2011 års slut på:         3 479 823 kr
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RESULTATRÄKNING
 Not 2011 2010

VERKSAMHETSINTÄKTER  2 

Medlemsavgifter  710 196  704 543  
Insamlade medel   4 168 258  6 730 917  
Statliga bidrag   1 968 000  2 085 840  
Övriga intäkter   67 418  130 247  
Summa verksamhetsintäkter   6 913 872   9 651 547  

   

VERKSAMHETSKOSTNADER  3,7,8  

Arbete mot barnsexturism   -2 425 248   -2 142 308   
Arbete mot barnpornografi   -964 805   -1 073 535   
Arbete mot människohandel med barn   -520 851   -586 597   
Övergripande arbete mot barnsexhandel   -3 423 569    -1 362 896  

Summa ändamålskostnader   -7 334 473    -5 165 336  

Insamlingskostnader   -230 469   -236 720  
Administrationskostnader   -1 687 309    -1 748 249  
Summa verksamhetskostnader   -9 252 251    -7 150 305  

VERKSAMHETSRESULTAT   -2 338 379    2 501 242  

Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från värdepapper   132  0 
Ränteintäkter och liknande resultatposter   47 031   7 195  
Summa resultat finansiella investeringar   47 163   7 195  

   

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   -2 291 216    2 508 437 

ÅRETS RESULTAT    -2 291 216    2 508 437  

   

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT  6  

Årets resultat enligt resultaträkningen   -2 291 216    2 508 437  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel tidigare år   2 285 539  0 
Reservering till kommande år   0  2 285 539 

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET/ 

FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL      -5 677 222 898  
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BALANSRÄKNING
 Not 2011 2010

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier  4 35 109   20 441  
Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav  5 100 000  0
Summa anläggningstillgångar  135 109   20 441  

   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar   0   21 438  
Övriga fordringar   103 278   1 259 284  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   375 640   477 950  
  478 918   1 758 672  

Kassa och bank   4 459 234   5 527 647  

Summa omsättningstillgångar  4 938 152    7 286 319  

SUMMA TILLGÅNGAR  5 073 261   7 306 760  

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL  6  
Ändamålsbestämt Hotlinearbetet  47 480    47 480 
Utdelning PostkodLotteriet  0  2 285 539 
Balanserat kapital  3 432 343    3 438 020  
Summa eget kapital  3 479 823 5 771 039  

   

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder  201 544  661 295  
Ränteskuld till Forum Syd/Sida  4 330   1 685 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 387 564    872 741  
Summa kortfristiga skulder  1 593 438    1 535 721  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 073 261    7 306 760  

 

årsredovisning
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ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper över-
ensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs, Frivilligorgani-
sationernas Insamlingsråds, Styrande riktlinjer för årsredo-
visning (december 2011). I årsredovisningen har även vissa 
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskon-
troll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. 
Medlemsavgifter och insamlade medel från privatpersoner, 
företag och organisationer redovisas i den period då de inbe-
talas. 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 orga-
nisationen haft utgifter för ändamålet. Bidraget skuldförs där-
för 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 administrations-
kostnader 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 äg-

nar 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 ändamålsuppfyl-
lelse 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 var-
aktig görs nedskrivning.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt 
över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivnings-
tider tillämpas:  Inventarier inkl programvara   3 år 

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv-
ning beräknas bli betalt.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs.

Av insamlade medel har allt utom 17 123 kr insamlats via 90-konto (47 659 kr 2010).
 

NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER  

Medlemsavgifter  2011 2010 
Stödmedlemmar och enskilda medlemmar  532 196   424 543  
Medlemsorganisationer  178 000   280 000  

  710 196                704 543  

Insamlade medel  

Gåvor från enskilda personer 244 967    210 850  
Gåvor från församlingar 124 668   174 829  
Gåvor från Ladies Circle Sverige 443 654   306 492  
Gåvor från övriga organisationer 61 893   44 538  
Gåvor från företag 577 738   1 103 307  
Utdelning PostkodLotteriet 0 2 285 539 
buy aid AB försäljning kontorsmateriel till företag (ECPAT får 10% av nettopriset)  996 839   1 182 811  
The Body Shop försäljning handkräm 1 201 068   923 428 
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm 300 000   300 000  
Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse 200 000   167 000  
Övriga fonder och stiftelser 0  15 000  
Sparare i Banco Humanfond 17 431   17 123   
 4 168 258  6 730 917  

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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Statliga bidrag  2011   2010 

Informationsbidrag Forum Syd/Sida, varav administrations-
bidrag 52 000 kr (58 000 kr 2010)  708 000    786 000  
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen  1 200 000    1 100 000  
Bidrag Länsstyrelsen översättning bok  60 000    150 000 
Bidrag ISO-arbete SSR Konsumentråd  0   49 840  
  1 968 000   2 085 840 

NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 

Löner och andra ersättningar  2011  2010

Styrelse  0  0
Generalsekreterare  600 940    572 795  
Övriga anställda  2 205 973    2 220 139  
Totala löner och ersättningar  2 806 913 2 792 934 

Sociala kostnader  965 376 956 819

(varav särskild löneskatt pensionspremier)  (99 815 )  (93 074 )

Av särskild löneskatt avser 57 351 kr (56 291 kr 2010) general-
sekreteraren. På styrelsemöte 2009-12-15 togs beslut att teckna 
en extra tjänstepensionsförsäkring för generalsekreteraren 
till en årlig kostnad av ca 65 000 kr inkl särskild löneskatt. 

 Generalsekreterarens ordinarie tjänstepensionsförsäkring har 
en årlig kostnad på ca 228 000 kr inkl särskild löneskatt. 
 
Se Verksamhetsberättelsen för ideella insatser. 

 

NOT 4 INVENTARIER

  2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 175 350   178 631  
Inköp 29 138   11 433  
Försäljningar och utrangeringar 0  -14 714  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  204 488 175 350

Ingående avskrivningar  154 909   151 992  
Försäljningar och utrangeringar 0  -14 714  
Årets avskrivningar 14 470   17 631  
Utgående ackumulerade avskrivningar 169 379  154 909  

Utgående restvärde enligt plan  35 109   20 441  

NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Totalt innehav i fonder  Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Banco Humanfond 100 000  88 981  
  
  2011 2010

Ingående bokfört värde  0 0

Förvärv 100 000  0
Årets nedskrivning 0 0
Utgående bokfört värde  100 000  0

årsredovisning
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NOT 6 EGET KAPITAL

Ändamåls- 
bestämt Hotline

Reserverat  
Postkodsutdelning

Balanserat  
kapital

Totalt eget  
kapital

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

Reserveringar    
Utnyttjande  2 285 539   
Årets resultat   -5 677  
Utgående balans 47 480  3 432 343   3 479 823  

NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA

 2011 2010 

 Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män
Sverige 7,1  1,0 7,1  1,0 
Totalt  7,1  1,0 7,1  1,0 

Totala årslöner under ett halvt pris-
basbelopp som ej tagits med i statistiken 0 kr  6 720 kr 

NOT 8 AVGÅNGSVEDERLAG

Generalsekreterarens anställningsavtal löper till 2014-08-31. 
Om ECPAT ej förlänger avtalet utgår lön under sex månader, 
varvid generalsekreteraren står till organisationens förfogan-
de. Detta gäller under förutsättning att generalsekreteraren 

inte har annan anställning under denna period. Vid deltidsan-
ställning minskas ersättningen från ECPAT med motsvarande 
procent. 

Stockholm 2012-03-05

 Lars Arrhenius Inger Davidson
 Ordförande Vice ordförande

 Didrik von Seth Catarina Andersson
 Vice ordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

 Birgitta Engberg Fredrik Lundh Sammeli
  Unga Örnar

 Karl-Åke Pettersson Sarah Philipson

 / Helena Karlén
 Generalsekreterare
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REVISIONSBERÄTTELSE
 Till årsmötet i ECPAT Sverige, org. nr 802402-5499
 
RappoRt om åRsRedovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för ECPAT Sverige för år 
2011 (räkenskapsåret 2011-01– 01 - 2011-12-31).

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter  
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett ut-
talande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En re-
vision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-
dering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per 2011-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

RappoRt om andRa KRav enligt  
lagaR och andRa föRfattningaR samt  
stadgaR

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även revide-
rat styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för ECPAT 
Sverige för år 2011 (räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31)

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
förvaltningen. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvalt-
ningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utö-
ver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga be-
slut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna be-
döma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande
Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt min 
bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag 
tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter samt gene-
ralsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 9 mars 2012

Fredrik Sjölander 
Auktoriserad revisor

revisionsberättelse
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Bakom all kommersiell sexuell exploatering av barn finns en efterfrågan. 
Efterfrågan är motorn i den globala barnsexhandeln, och utan den skulle 
handeln inte existera. Första steget för att bekämpa denna handel är att  
orka se att den existerar. 

Genom att anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism och 
trafficking bidrar du både till att förhindra, förebygga och utreda 
sexuella övergrepp på barn. Du kan anmäla till ecpathotline.se  
eller direkt till polisen.

blunda inte

anmäl

ECPAT Sverige  Nybrokajen 7, 3tr  111 48 Stockholm  Telefon  08-611 99 34  info@ecpat.se   www.ecpat.se
PG 90 34 34-9, BG 903-4349. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

det här kan   
 du göra

välj rätt företag
På ECPAT Sveriges hemsida och i vår mobilapp kan du få aktuell information om vilka researrangörer, internetleve-
rantörer och banker som arbetar aktivt mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Genom att fråga det företag du 
anlitar hur de arbetar mot barnsexturism, barnpornografi eller trafficking av minderåriga för sexuella ändamål, visar 
du att arbetet är viktigt. Om företaget inte deltar i arbetet, kräv att det gör det! 

Bakom all kommersiell sexuell exploatering av barn finns en efterfrågan. Efterfrågan är 
motorn i den globala barnsexhandeln, och utan den skulle handeln inte existera. Första 
steget för att bekämpa denna handel är att orka se att den existerar. 

Genom att anmäla misstänkt barnpornografi, 
barnsexturism och trafficking bidrar du både till 
att förhindra, förebygga och utreda sexuella över-
grepp på barn. Du kan anmäla till ecpathotline.se  
eller direkt till polisen.

blunda inte

anmäl

ECPAT Sverige  Nybrokajen 7, 3tr  111 48 Stockholm  Telefon  08-611 99 34  info@ecpat.se   www.ecpat.se
PG 90 34 34-9, BG 903-4349. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
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