ECPAT verksamhetsberättelse 2012

mot
barnsex-

SVER I G E

:

1

tio
viktiga
resultat
2012
S V E R IG E

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Den grupp på Rikskriminalpolisen som utreder svenskars sexualbrott mot barn utomlands är nu permanent och har under våren utökats med en tjänst. Fler fall där svenskar exploaterat barn sexuellt utomlands når svenska domstolar. Utredarna är fortsatt mycket positiva till samarbetet med ECPAT Sverige.
ECPAT har i flera år arbetat för att få Socialdepartementet att bedriva aktivt informationsarbete mot
svenskars sexualbrott mot barn utomlands. I februari genomförde barn- och äldreminister Maria Larsson
ett möte med svenska reseföretag. Syftet var att diskutera samverkan kring insatser mot barnsexturism,
samt företagens möjlighet att använda sig av Socialdepartementets korta informationsfilm för att uppmärksamma resenärer på sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Filmen uppmanar resenärerna att anmäla misstänkt barnsexturism till sin researrangör, till polisen eller till ECPAT
Sverige. Socialdepartementet tillsammans med polisen och ECPAT har visat filmen på Arlanda Express,
Landvetter, Sturup och Skavsta
I juni arrangerade ECPAT Sverige tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo, UNICEF Japan och
Yahoo Japan ett seminarium i Tokyo om barnpornografi. Där talade ECPAT Sveriges generalsekreterare
tillsammans med bland andra Drottning Silvia för ca 200 deltagare från 17 länder. Deltagarna erhöll ECPAT
Sveriges faktabok om barnsexhandel översatt till japanska. Den japanska motsvarigheten till SVT (NHK)
sände ett inslag om seminariet i sin kvällssändning för miljontals tittare och de stora rikstäckande dagstidningarna rapporterade också om seminariet. Den japanska regeringen genomförde sedan ett eget symposium om barnpornografi, vilket innebär ett konkret steg närmare ett innehavsförbud av barnpornografi.
Japan och Ryssland är de enda G8-länder som ännu inte infört ett innehavsförbud.
Som ett resultat av ECPATs arbete 2011 för att få regeringen att utveckla sitt arbete mot kommersiell
sexuell exploatering av barn i enlighet med kritik och rekommendationer från FNs Barnrättskommitté,
bjöd justitieminister Beatrice Ask och barnminister Maria Larsson i maj 2012 in till ett seminarium. Seminariet riktade sig till departement, myndigheter och organisationer med syfte att öka åhörarnas kunskap
om barnsexhandel inför uppdateringen av regeringens handlingsplan mot sexuell exploatering av barn.
Efter ECPATs annonsering i DN i december om att agera vid misstänkt barnsexturism, visade en annonsmätning att motsvarande ca 53 000 personer ansåg att de fått ny information och ca 81 000 personer
svarade att de nu visste hur de via internet kan anmäla misstänkt barnsexturism. ECPAT har i flera år
arbetat för att fler ska veta hur de kan agera när de noterar misstänkt barnsexturism under utlandsresor.
I flera år har ECPAT verkat för att minderåriga offers särskilt utsatta situation ska uppmärksammas
inom arbetet mot människohandel. Länsstyrelsen i Stockholm, som har i uppdrag att utveckla och samordna arbetet med människohandel, gjorde under 2012 en första kartläggning av barn utsatta för människohandel i Sverige. Kartläggningen gav ny och viktig faktakunskap och visade bland annat att 166 barn
under perioden 2009-2011 var registrerade som misstänka offer för människohandel eller människohandelsliknande brott. Detta är fler än vad som tidigare har varit känt.
Sedan några år för ECPAT Sverige en dialog med Migrationsverket för att uppmärksamma de barn
i migrationsprocessen som befinner sig i riskzonen för att försvinna och utnyttjas i sexhandel. Som ett
resultat av detta startade Migrationsverket under 2012 en intern barnutbildning för de anställda som
arbetar med barnfrågor.
Under 2012, som var första året för det treåriga projektet Rättigheter för en miljon flickor, utbildades
364 flickor till barnrättsambassadörer som bildade barnrättsklubbar på skolor för 255 632 flickor i bland
annat Nepal och Ghana. När projektet är färdigt ska en miljon flickor ha fått utbildning om sina rättigheter
och om barnsexhandel. Projektet är ett samarbete mellan ECPAT Sverige och World’s Children’s Prize
Foundation och finansieras av PostkodLotteriet.
Finanskoalitionen har växt och räknar nu in SBAB som ny medlem. Det framgångsrika arbetet, som
enligt polisen har gjort det praktiskt taget omöjligt att betala med kort för att få tillgång till barnpornografiskt material på internet, utvecklas nu för att möta nya betalmetoder.
Inspelningen av dokumentärfilmen ”När ingen ser” har färdigställts under året. Dokumentärfilmen, som
skildrar den globala barnsexhandeln, ska distribueras under 2013 och sedan användas som ett kunskapsverktyg av ECPAT Sverige under flera år framöver.
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Omslagsbild:
Filmremsan visar Camilla Skagerströms bilder från inspelningen av dokumentärfilmen ”När ingen ser”, se sid 6-7.
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ÅRET SOM GÅTT

:

ECPAT har under 2012 nått viktiga framgångar både
i Sverige och utomlands.

Arbetet med att förbättra barns rättigheter, på ett så
komplext brottsområde som sexhandel med minderåriga, kan i dagens omvärld inte enbart bedrivas i Sverige. Att verka för förändring även utanför Sveriges gränser påverkar situationen för barn
både utomlands och här, då brottsligheten är rörlig.
Rikskriminalens grupp som arbetar med att lagföra
svenskar som begår övergrepp mot barn utomlands
har stärkts, och allt fler fall når nu svenska domstolar. Dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk
barnpornografi) sprids främst via internet, och länder där innehav av barnpornografi är lagligt försvårar
bekämpandet av barnpornografi både nationellt och
internationellt. ECPAT Sverige har därför arbetat för
ett innehavsförbud i Japan, som förutom Ryssland
är det enda G8-land som saknar ett sådant förbud.
Det arbetet, som du kan läsa mer om i denna verksamhetsberättelse, har börjat ge resultat och förhoppningsvis ser vi snart en anpassning av lagen i Japan.
Det treåriga projekt som ECPAT Sverige driver tillsammans med World’s Children’s Prize, för att utbilda en miljon flickor om barnsexhandel och barnrätt,
löper på enligt plan. Under året har projektet bland
annat nått Ghana och Nepal.
ECPATs framsteg har ofta varit resultat av våra givande samarbeten. Under året har både Finanskoalitionen mot barnpornografi och samarbetet med
de resebolag som skrivit under Uppförandekoden
mot barnsexturism förstärkts. En utbildningsmodul

där anställda på resebolagen kan uppdatera sig om
barnsexhandel har lanserats och använts av samtliga
resebolag som deltog i samarbetet vid årets början.
En stor del av 2012 har präglats av arbetet med den
dokumentärfilm om barnsexhandel som nu är klar:
”När ingen ser”. Filmen skildrar människohandel
från Rumänien till Italien, kambodjanska organisationen APLEs arbete mot barnsexturism, en sydsudanesisk organisations arbete för att rädda barn från
Jubas bordeller och en berättelse om grooming. Filmen ramas dessutom in av en berättelse från Rikskriminalens arbete mot dokumenterade sexuella övergrepp. I filmens titel finns ett problem för alla som
arbetar för att stärka barns rättigheter: människors
ovilja eller oförmåga att se det som upplevs som outhärdligt. Under 2013 har du möjlighet att se filmen.
Ta den möjligheten! Om fler uppmärksammar den
verklighet som barn runt omkring oss lever i desto
större är möjligheten att förändra.
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När ingen ser

:

Filmarna David Herdies och Ulla Lemberg med fotograf Camilla Skagerström i mitten.

Barnsexhandel förekommer i hela världen. Genom nedslag i fyra
länder skildrar filmen ”När ingen ser” människohandel, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och barnsexturism.

När iNgeN ser
– eN dokumeNtärfilm
I slutet av 2011 påbörjades arbetet med När ingen ser
– en dokumentärfilm om den globala barnsexhandeln. Filmarna Ulla Lemberg och David Herdies har
på olika platser i världen skildrat både de som arbetar mot barnsexhandeln och de som utsätts för den.
Filmen har skapats som ett komplement till ECPAT
Sveriges bok ”Barnsexhandel – kommersiell sexuell
exploatering av barn”.
Filmen har möjliggjorts tack vare stöd från Svenska
PostkodLotteriet och buy aid AB.
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Där boken berättar om barnsexhandel genom fakta, berättar filmen via de individer som skildras. Det
blir nedslag i den verklighet som i boken skildras på
ett mer övergripande sätt. Ett av de största hindren i
arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn
är många människors ovilja, eller oförmåga, att se
barnsexhandeln. Ett syfte med filmen är att medvetandegöra för att överkomma detta hinder.
Ulla Lemberg och David Herdies har spelat in filmen i Sverige, Kambodja, Rumänien och Sydsudan.
Du kan läsa om varje del här bredvid.

övergripande arbete
Sverige

Rikskriminalpolisens arbete med att identifiera bilder och filmer på barn som utsatts
för sexuella övergrepp resulterar i ett tips till
den brittiska polisen. Vid tillslaget i Storbritannien får den brittiska polisen ett tips som
leder tillbaka till Sverige.
Bosse Löthen utsattes som barn för sexuella övergrepp av en vuxen man, som under
flera år höll honom kvar i sitt grepp.
Rumänien

En ung kvinna berättar om hur hon såldes
till Italien, och resan tillbaka från människohandeln.
Sydsudan

Cathy Groenendijk driver organisationen
Confident Children out of Conflict. Hon arbetar med att rädda barn från ett liv i huvudstaden Jubas bordeller.
Kambodja

Organisationen APLE arbetar mot barnsexturism. De har kontakt med de barn som
befinner sig i riskzonen, spanar på misstänkta förövare och samarbetar med rättsväsendet.

Foto (alla bilder detta uppslag): Camilla Skagerström.
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Specialprojektet

:

Tillsammans med World’s Children’s Prize Foundation arbetar
ECPAT Sverige med ett treårigt projekt som ska utbilda en miljon
flickor om barnsexhandel och om barns rättigheter.

eN milJoN fliCkor
ECPAT Sverige och World´s Children´s Prize Foundation har beviljats 11,885 miljoner kronor från
PostkodLotteriet till ett treårigt projekt. Under 20122014 kommer projektet att stärka en miljon flickor i
åldrarna 10-18 år på tre kontinenter och ge dem kunskap om barnsexhandel och om barnets rättigheter.
Bland dem finns flickor som utsatts för eller riskerar att utsättas för barnsexhandel eller andra kränkningar av flickors rättigheter. Projektet ska bidra
till att de med självförtroende och framtidstro ska
kunna delta i den demokratiska processen för att öka
respekten för flickors rättigheter, samt kräva insatser
mot barnsexhandel från politiker och övriga samhället. Som bonuseffekt kommer även pojkar i alla skolor, som deltar i WCP-programmet 2013 och 2014,
att lära sig om flickors rättigheter och om barnsexhandel.

Flickor som själva utnyttjats av de väpnade grupperna i
DR Kongo, eller är i riskzonen för att bli det, diskuterar
flickors rättigheter och vad de utsätts för under utbildningen till att bli barnrättsambassadörer.
Foto: Johan Bjerke/World´s Children´s Prize.
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I åtta länder (Nepal, Filippinerna, Ghana, DR
Kongo, Zimbabwe, Moçambique, Sydafrika och Brasilien) ska 800-1 000 flickor utbildas till barnrättsambassadörer (364 av dem 2012). De flesta av dem
kommer från riskområden för barnsexhandel, några
av dem har själva varit utsatta för barnsexhandel.
Barnrättsambassadörerna och samarbetsorganisationer i de åtta länderna hjälper flickor i deltagande
skolor att bilda barnrättsklubbar (255 632 flickor
under 2012), samt utbildar lärare och rektorer i de
omkring 2 500 skolor som deltar i specialprojektet.
När skolorna genomför World’s Children’s Prizeprogrammet fokuserar alla de deltagande barnen i
de åtta länderna på flickors rättigheter och barnsexhandel. Under 2013 och 2014 nås minst en miljon
flickor.

Barnrättsambassadören Alisha i Nepal, till höger, i samtal
med Kalpana, som ska genomföra projektet i sin byskola. Skolan ligger i ett område där det förekommer
barnsexhandel och flickor luras till Indien, där de blir
sexslavar.
Foto: Johan Bjerke/World´s Children´s Prize.
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övergripande arbete
De 90 flickor från hela
Ghana som utbildades
till barnrättsambassadörer är ivriga att
nu få lära andra flickor
och pojkar om deras
rättigheter och att
mobilisera dem mot
barnsexhandel.
Foto: Natalie Gerami/
World’s Children’s Prize.
ghana
De deltagande flickorna har själva utsatts för eller riskerar att
utsättas för barnsexhandel eller andra kränkningar av flickors
rättigheter. De kom från hela landet till utbildningen i huvudstaden Accra, med höga förväntningar och en stark vilja att kämpa
för flickors rättigheter och mot barnsexhandel.
Med stöd från den lokala organisationen ATCWAR hölls en
aktiv workshop om barnets och flickors rättigheter, barnsexhandel och hur flickorna själva vill lägga upp sitt arbete. De nybakade ambassadörerna ska i sin tur utbilda och stötta flickor i hela
landet i att starta barnrättsklubbar i sina skolor. Barnrättsklubbarna ska engagera andra elever och lokalsamhället i kampen
för flickors rättigheter och mot barnsexhandel.
– Jag är stolt över att vara ambassadör. Nu kan jag tala om för
utsatta barn att de har rättigheter, sa Fareeda, 12 år.

Zimbabwe
Ett 80-tal flickor, 10 till 18 år, i Zimbabwe har utbildats till barnrättsambassadörer för flickors rättigheter och mot barnsexhandel.
De flesta av deltagarna har utsatts för sexuella övergrepp och/eller
utnyttjats i barnsexhandel och till barnarbete. Nu får de hjälp och
stöd av specialprojektets lokala samarbetspartner, Girl Child Network. De ska tillsammans kämpa för flickors rättigheter. I Zimbabwe sjunger man gärna om saker som känns svåra att prata om,
som om de övergrepp flickorna utsatts för. Därför blev det också
mycket sång och musik under utbildningen.
– Jag känner mig full av energi och redo att gå ut och kämpa för
mina och andra flickors rättigheter i min skola. Ju fler vi är, desto
starkare blir vi, så ju fler flickor som lär sig om sina rättigheter,
desto mer förändring kan vi skapa i våra liv!

dr kongo
Bora, 16 år, i östra DR Kongo, ett av de värsta områdena på jorden för barn att leva i och inte minst för flickorna, är en annan
av barnrättsambassadörerna. Hon berättar:
”När jag var 13 år tillfångatogs jag av soldater och tvingades
vara deras sexslav. Idag är jag barnrättsambassadör och kämpar
för flickors rättigheter. Genom Globen har jag lärt mig att mina
rättigheter kränktes när soldaterna utnyttjade mig. Mina egna
upplevelser har gjort att jag vill kämpa för barns rättigheter och
som barnrättsambassadör kan jag verkligen göra det. Genom att
vi berättar i skolorna och killar lär sig om flickors rättigheter, är
det mindre risk att dom behandlar sina döttrar eller andra flickor
som soldaterna behandlade mig. På skolbesöken möter vi även
killar som har varit barnsoldater, men jag är inte rädd. WCP-programmet med projektet för flickors rättigheter har gett mig mod
och det här är alldeles för viktigt för att man ska gå omkring och
vara rädd. Det ger oss flickor en chans att göra våra röster hörda.”

moçambique
I Moçambique berättar många av de nyblivna barnrättsambassadörerna om hur flickor utnyttjas av manliga lärare. Läraren utlovar pengar eller säger att det är ett villkor för att få bättre betyg.
Om de vägrar hotar läraren att relegera dem.
Elena, 16 år, som är nybliven barnrättsambassadör i Moçambique
berättar:
”Vi är här som ambassadörer för att tala om barns rättigheter.
Här i skolan utsätts vi för övergrepp av våra lärare. Lärarna övertalar tjejer att köpa sina betyg med sina kroppar. Jag har en klasskompis som blev utsatt för påtryckningar av en gymnastiklärare,
som ville ha en sexuell relation med henne. Men hon gick och pratade med mig och jag gav henne några råd. Nu är jag med i arbetet
som ambassadör för att kämpa för barnets rättigheter”.
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Foto: Bruno Ehrs.

elsA-kAmpANJ
För att sprida kunskap om barnsexhandel för framtidens jurister, något som inte tillgodoses i den ordinarie juristutbildningen, arrangerade ECPAT Sverige
under året två seminarier för juriststudenter i samarbete med studentorganisationen ELSA Sweden.
Dessa skedde i maj i Uppsala och i oktober i Stockholm.
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ECPAT Sverige och ELSA Sweden har samarbetat
kring ytterligare två projekt under året.
Det första var en rapport om barnets rättsliga status i Sverige, där ECPAT agerade ”academic advisor”.
Rapporten belyser barnets rättigheter i stort men fokuserar på kommersiell sexuell exploatering av barn.
Det andra var en Facebook-kampanj, ”En rättssäker framtid för barnen”, som ECPAT Sverige och
ELSA Sweden inledde i oktober. Kampanjen uppmärksammar den kritik FNs Barnrättskommitté
riktar mot Sverige gällande de betydande bristerna i
utbildningen om barns rättigheter. Målet är att alla
blivande jurister ska erhålla grundläggande barnrättsutbildning på juristutbildningarna i Sverige.
Som en del av kampanjen, som fortsatte under vintern 2013, publicerade ECPAT specialskrivna krönikor från svenska barnrättsjurister och andra sakkunniga på kampanjens Facebooksida (se nästa sida).

övergripande arbete
Christina Back, Leg.psykoterapeut/MD från Linköpings Universitet:
”Barn har svårt att avslöja att de har blivit utsatta för ett övergrepp. Den främsta orsaken till svårigheterna att berätta är sannolikt att övergreppen väcker starka känslor som är svåra att hantera.
Barnets berättelse är oftast det enda beviset för att de har utsatts för ett brott och berättelserna blir ofta
fragmentariska och uppfyller inte kraven som högsta domstolen har ställt för att det ska bli en juridisk
hållbar berättelse. /…/ Om barn som har utsatts för brott ska erbjudas ett rättssäkert system bör det ske
förändringar inom rättsväsendet såväl som barnpsykiatrin och socialtjänsten.”
Christian Diesen, professor i processrätt:
”I lagstiftning talar man om barnets bästa, men i vårdnadstvister och asylärenden är det uppenbart
att föräldrarnas rättigheter och intressen går före barnens. Detsamma gäller i brottsutredningar, där
man fortfarande inte vet om en vårdnadshavare kan hindra ett barn från att höras av polis eller om
en misstänkt vårdnadshavare kan hindra ett barn från att vittna, men där man oftast utgår ifrån att
föräldrabalken är starkare än rättegångsbalken. Idag är barnrätten för svag för att barnen ska kunna
hävda sig i de vuxnas rättssystem.”
Ida Hellrup, jurist, Barnrättsbyrån:
”Å ena sidan tas barnen inte på allvar och ses inte som egna rättssubjekt, å andra sidan ställs det idag
orimliga krav på hur ett barn ska berätta sin historia för att vara trovärdig eller för att ens få sin röst
hörd.”
Christina Heilborn, chefsjurist på UNICEF:
”Barns rättsliga ställning behöver stärkas i Sverige. Det finns det flera exempel på, inte minst blir detta
tydligt när man tar del av domar. Det kan handla om barn som utsätts för olika former av övergrepp
men där de själva får bära ansvaret på grund av sitt provocerande beteende, att de själva varit drivande
och tagit initiativ eller för att utsattheten uppfattas som något barnen valt frivilligt. Min uppfattning är
att det skulle göra skillnad i enskilda fall om kunskapen ökade bland jurister om barns rättigheter. Det
skulle flytta fokus från de vuxnas perspektiv till barnens, och hjälpa till att öka kunskapen och förståelsen för varför barn har egna, individuella rättigheter.”
Ulrika Rogland, kammaråklagare:
”För att kunna bedöma det barn berättar krävs utbildning om barn. Vi som arbetar med barn i rättsväsendet kan alla bli bättre men det krävs utbildning. Barn som väljer att berätta måste alltid bemötas
på bästa sätt. Hur ska vi annars kunna säga att det är förenligt med barnets bästa.”
Christopher Carlson, jurist hos Barnombudsmannen:
”Barnombudsmannen anser att jurister ska ha barnrättskompetens och vill därför se ett ökat inslag av
barnrätt på grundutbildningen för jurister.”
Lars Arrhenius, ordförande ECPAT Sverige:
”Sverige fick under hösten 2011 kritik från FN:s Barnrättskommitté avseende bristen på kunskap om
barns rättigheter för alla som arbetar med barn. Mot denna bakgrund är det nu dags att det blir obligatoriskt med utbildning om barns rättigheter på samtliga juristutbildningar runt om i Sverige. Det är
inte acceptabelt att barns rättigheter kränks på grund av okunskap.”
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utbildNiNgAr oCH fÖreläsNiNgAr

motioNer, remisser

Under våren 2012 utbildade ECPAT Sverige vid två
tillfällen blivande domare vid fiskalsutbildningen i
Malmö. Utbildningstillfällena uppskattades av deltagarna. Under hösten 2012 var utbildningen om
barnsexhandel inte längre inkluderad i kursplanen.
Orsaken var ett regleringsbrev från regeringen som
angav att barnets rättigheter inte längre var prioriterat. ECPAT arbetar för att återinföra frågan om
barnsexhandel på fiskalsutbildningen.
Tillsammans med Advokatförbundet genomförde
ECPAT Sverige i mars ett seminarium om barnsexhandel för advokater från hela landet. Bland talarna fanns Christian Diesen, professor i processrätt,
Hanna Harnesk, psykolog från Skogomeanstalten
för sexualbrottslingar samt Björn Sellström, chef för
Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp. I den avslutande paneldiskussionen deltog bland annat hovrättspresidenten vid Svea hovrätt och Advokatsamfundets f. d. ordförande.
I slutet av 2011 skrev ECPAT och Swedavia ett
samarbetsavtal. Swedavia är ett statligt bolag som
äger, driver och utvecklar elva flygplatser i Sverige.
Under 2012 har ECPAT utbildat Swedavias koncernledning och nyckelpersoner inom olika avdelningar
om barnsexhandel. Swedavias personal har visat stort
intresse för ECPATs frågor och några avdelningschefer har i sin tur frågat efter utbildning om barnsexhandel för sin respektive avdelning. För närvarande
diskuteras mer ingående hur vi tillsammans kan verka för att nå ut med information om barnsexhandel
till alla anställda på Swedavia så att de i sin tur kan
informera resenärer. Samarbetet fortsätter således i
enlighet med den antagna projektplanen, om än något försenad.
Den 12 januari föreläste ECPAT Sveriges generalsekreterare på Fotografiska museet om människohandel på Haiti. Haiti drabbades 2010 av en jordbävning som orsakade stor förödelse. På katastrofplatser
ökar ofta handeln med barn för sexuella ändamål.
I mars föreläste generalsekreteraren också på Webbdagarna, om bland annat Finanskoalitionens arbete.
ECPAT har även utfört andra utbildningar för våra
samarbetspartners, bland annat för Marginalen Bank
och DNB, båda medlemmar i Finanskoalitionen mot
barnpornografi.

ECPAT Sverige har under året skickat in motionsunderlag till Riksdagens tvärpolitiska barngrupp samt
till enskilda riksdagsledamöter. Detta har resulterat i
ett flertal motioner om kommersiell sexuell exploatering av barn.
Remissvar har lämnats in på förslag om ny polisorganisation, ny psykiatrilagstiftning, en påföljdsutredning samt en promemoria gällande grovt sexuellt
övergrepp på barn.
I Lagrådsremissen ”Stärkt stöd och skydd för barn
och unga” har regeringen beaktat flera av ECPAT Sveriges yttranden i remissvaret till SOU 2009:68. Bland
dessa kan nämnas att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut eller åtgärder som rör vård- eller
behandlingsinsatser för barn. Tillägget är en anpassning till åtagandena i Barnkonventionen. Det finns
nu också inskrivet att socialnämnden har skyldighet
att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem
som nämnden har för avsikt att anlita som jourhem
eller familjehem. En omedelbar skyddsbedömning
via barnets situation ska också göras vid en anmälan.
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fNs kritik mot sverige
I maj 2012 bjöd justitieminister Beatrice Ask och
barnminister Maria Larsson in till ett seminarium på
regeringskansliet för departement, myndigheter och
organisationer för att öka sin kunskap om barnsexhandel inför revideringen av regeringens handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Bland deltagarna fanns Rikskriminalpolisen, som beskrev sitt
arbete nationellt och internationellt. Seminariet var
ett resultat av ECPATs påtryckningar efter att FNs
Barnrättskommitté presenterat sin kritik av och rekommendationer för Sverige i slutet av 2011.
ECPAT har en dialog med Socialdepartementet
och kommer att ges möjlighet till ett möte i början
av 2013 för att diskutera den försenade handlingsplanen, som nu förväntas vara klar under 2013. ECPAT
verkar för att samtliga rekommendationer från FNs
Barnrättskommitté skall inkluderas i den nya handlingsplanen.
Den 5 september 2012 lämnade regeringen in sin
femte rapport till FNs Barnrättskommitté. Rapporten
visar hur Sverige har följt barnkonventionen och dess
tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprosti-

övergripande arbete
tution och barnpornografi. Rapporten omfattar perioden 2007-2012, och beskriver utvecklingen under
perioden.
Sveriges rapport tar upp insatser och åtgärder på
en rad områden för att stärka barnets rättigheter.
Bland annat redovisas förstärkt skydd inom sociala
barnvården, åtgärder för att bekämpa våld mot barn

samt en rad åtgärder inom utbildningsområdet. De
rekommendationer om efterlevnad av tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi som FN hösten 2011 gav Sverige, är
dock fortfarande aktuella. Några av rekommendationerna som ECPAT arbetar hårt för att regeringen ska
åtgärda är:

• FNs Barnrättskommitté uppmanar Sverige att anta Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll som

lag. Barn mellan 15 och 17 år saknar i dag tillräckligt skydd i sexualbrottslagstiftningen. Den skillnad
som nu görs i och med den sexuella självbestämmanderätten ska inte ställas mot alla barns rätt till ett
absolut skydd mot sexuell exploatering.

• Dagens låga straff tyder på att man undervärderar brottens allvar, och de skador de orsakar offret.
Barnrättskommittén anser inte att böter är ett proportionerligt straff för sexuell exploatering av barn.
Sverige uppmanas särskilt att ändra på det faktum att brottet ”köp av sexuell handling av barn” i dag
anses vara mindre allvarligt. Sverige måste också bli bättre på att åtala och lagföra sexualbrott mot barn.

•

Sverige måste bli bättre på att arbeta förebyggande och långsiktigt mot barnsexhandel. Det behövs
mer forskning om förövarna, inklusive de som är kvinnor och minderåriga, liksom utökade vårdmöjligheter för förövarna. Det finns också fortfarande ett starkt behov av regelbunden utbildning om barns
rättigheter och om barnsexhandel för alla som arbetar med och för barn, för att bättre kunna förutse
nya risksituationer. Arbetet mot barnsexhandel på nationell, regional och lokal nivå måste också bättre
koordineras. Bland annat behövs ett system för övervakning och utvärdering av de myndigheter som
ansvarar för genomförandet av protokollet.

klAgomekANismeN
I slutet av 2011 antog FNs generalförsamling ett nytt
fakultativt protokoll till konventionen om barnets
rättigheter angående införande av en klagomekanism för barn. Detta protokoll ska göra det möjligt
för barn eller deras ombud att göra framställningar
till barnrättskommittén i de fall då de inte fått sina
rättigheter tillgodosedda i sitt eget land, samt om de
inhemska rättsmedlen är uttömda.
Den 28 februari 2012 hölls en officiell signeringsceremoni i Geneve. Ett tjugotal stater undertecknade
då protokollet. Tyvärr var Sverige inte en av dessa.
Sverige har sedan tidigare accepterat andra internationella kommunikationsförfaranden och vår
förhoppning är att regeringen inom kort kommer att

bekräfta sitt engagemang för barns rättigheter genom
att underteckna och ratificera det nya protokollet.
ECPAT Sverige kommer därför tillsammans med flera andra organisationer, som en del av ett informellt
nätverk kring protokollet, att fortsätta arbeta för Sveriges signering och ratificering.

ärkebiskopeNs dAgAr i uppsAlA
Den 16-17 november deltog ECPAT Sverige på Ärkebiskopens dagar i Uppsala. Ett av seminarierna hade
barnsexhandel som tema. ECPATs vice ordförande
deltog i en utfrågning inför samtliga 1 200 delegater,
där bland annat efterfrågans betydelse för förekomsten av barnsexhandel diskuterades.
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Arvsfonden drivits i olika former sedan dess. Exempelvis har hemsidorna väsnas.nu och lyssna.nu tagits
fram, den förstnämnda för barn och den andra för
vuxna, där det bland annat går att ladda ned rikligt
av material om Barnkonventionen, för bland annat
skolor. Liksom tidigare år har inspirationsdagar arrangerats runtom i landet under 2012. Där har elever
och lärare utbildats i barns rättigheter och hur man
sprider kunskap om dem.
Parterna har också arbetat med att sprida information om Barnkonventionen i media. En tävling där
elever har fått tolka Barnkonventionens fyra grundprinciper arrangerades, och det vinnande bidraget
fick en egen utställning på Polismuséet.

iso26000 - globAl stANdArd fÖr
soCiAlt ANsvAr

eCpAt sveriges fAktAbok
”Barnsexhandel – kommersiell sexuell exploatering
av barn”, ECPAT Sveriges faktabok om barnsexhandel, finns nu att köpa i både svensk och engelsk version i nätbokhandeln. Boken är ett stående inslag
under ECPATs föreläsningar och kontakter har tagits
med samtliga läns- och universitetsbibliotek. Arbetet
fortsätter för att få in böckerna som kurslitteratur på
relevanta utbildningar och boken nämns också för
nyckelpersoner inom rättsväsende, socialtjänst och
polis. ELSA Sweden uppmärksammar boken i sina
kanaler.
I samband med seminariet i Japan i juni 2012 översattes boken till japanska och delades ut till samtliga
deltagare.

I januari genomfördes ett seminarium för företag och
organisationer om vad standarden ISO26000 för socialt ansvarstagande säger om barns rättigheter, samt
vilka krav som kan ställas på företag och organisationer vad gäller åtgärder mot barnsexhandel. ECPAT
Sverige har deltagit i den fleråriga globala processen för att ta fram standarden och även medverkat
i redaktionskommittéen. Bland seminariedeltagarna
fanns bland annat representanter från SIS, ECPATs
finansiärer, medlemsorganisationer och samarbetspartners inom resebranschen, finansbranschen och
transportbranschen.

om bArNkoNveNtioNeN – ett sAmArbete
mellAN bArNrättsorgANisAtioNer
Sedan 2009 är ECPAT med i samarbetet ”Om Barnkonventionen”. Det består av sju organisationer ECPAT Sverige, UNICEF, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, Childhood Foundation, BRIS, PLAN – samt
myndigheten Barnombudsmannen, som tillsammans arbetar för att alla barn i Sverige ska känna till
sina rättigheter. Initiativet till samarbetet togs av HM
Drottningen 2009 och har med hjälp av Allmänna
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ECPATs jurist Sandra Atler på seminariet om ISO26000.
Foto: ECPAT Sverige.

brottsofferdAgeN
På Internationella Brottsofferdagen i februari genomförde ECPAT Sverige ett välbesökt seminarium

övergripande arbete
där kammaråklagare Ulrika Rogland berättade om
den så kallade kopplerihärvan i Malmö. Fallet handlade om en 14-årig flicka med funktionsnedsättning
som utnyttjades sexuellt av flera män. Enligt Ulrika
Rogland saknade domstolen barnrättsperspektiv när
de prövade fallet.
Under dagen hölls också en intressant föreläsning
av Allan Wade, forskare och terapeut från Kanada,
som belyste vikten av rättsväsendets bemötande av
sexualbrottsoffer. Denna och flera av de andra föreläsningarna som genomfördes under dagen visades
på TV av Kunskapskanalen och finns numera att se
på UR Play.

mediAgeNomslAg
Under 2012 publicerade ECPAT Sverige tre pressmeddelanden. De handlade om Finanskoalitionen
mot barnpornografis paneldebatt i Almedalen, koalitionens nya medlem SBAB samt om den kampanj för
framtidens jurister som ECPAT driver tillsammans
med studentorganisationen ELSA.
Den 27 maj publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel, undertecknad av ECPAT Sverige och 13
andra organisationer. Debattartikeln tog upp frågan
att Sverige valt att inte signera ett tillägg till barnkonventionen. Tillägget innebär att barn ges möjlighet
att överklaga till FNs barnrättskommitté om ett land
kränker deras rättigheter.
ECPAT Sveriges deltagande på en konferens om
den japanska lagstiftningen rörande barnpornografi
i Tokyo bevakades av ett stort antal tidningar, nyhetsbyråer och rikstäckande tv-kanaler i Japan. Debatten om tecknat övergreppsmaterial var stundtals
omfattande i samband med ett rättsfall i början av
sommaren. ECPAT Sveriges ordförande intervjuades
i Sveriges Radio P1 samt i ett flertal tidningar med
anledning av detta. ECPAT Sverige citerades också
flitigt i media under denna period.
ECPAT Sverige har också under september uttalat sig i Sveriges Radio, Aftonbladet, Metro och
flera andra tidningar om den svensk som häktats
för anstiftan till våldtäkt på barn utomlands. Mannen beställde övergrepp på barn, som filmades och
skickades i realtid till hans dator här i Sverige. Det är
första gången ett sådant brott behandlades i svensk
domstol.

Svenska Dagbladet 2012-05-27.

ECPAT Sverige har också kommenterat Global
Alliance against Child Abuse Online, ett initiativ där
cirka 50 länder ska samarbeta i kampen mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Projektet är
ambitiöst och innehåller flera viktiga punkter, bland
annat fokus på identifiering av de barn som utnyttjas.
ECPAT Sverige intervjuades av bland annat TT och
TV4 News angående detta.
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barnsexturism
:
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ECPAT Sverige 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, samt att verka
för att förstärka Sveriges regerings arbete i detta avseende.
Barnsexturism är när svenskar - turister, affärsresenärer, biståndsarbetare eller utlandsstationerade - begår sexuella övergrepp på barn utomlands. Deras efterfrågan skapar en marknad
där profitörer förser köpare med barn och ungdomar. Ju mer
pengar hallickarna kan tjäna, desto fler unga offer rekryteras
in i sexhandeln. Övergreppen sker på många platser i världen
där förövarna lätt undgår straff och barns kroppar säljs till ett
billigt pris. Enligt FNs Barnkonvention har Sverige ett ansvar
att stoppa svenska förövare, även om brottet begås utomlands.

m
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ruNdAbordssAmtAl
Ett rundabordssamtal om insatser mot barnsexturism genomfördes på ECPATs initiativ för första
gången våren 2011 hos Rikspolisstyrelsen. Höga representanter från alla berörda instanser inom rättsväsendet, justitiedepartementet, Advokatförbundet
samt ECPAT Sverige deltog. ECPAT Sverige tog
under 2012 initiativ till ett uppföljningsmöte och
skickade en förfrågan till rikspolischef Bengt Svensson. Rikspolisstyrelsen svarade i september och föreslog då ett uppföljningsmöte under våren 2013. Det
är viktigt att samarbetet och dialogen även framöver
stärks mellan rättsväsendets olika instanser gällande
arbetet mot barnsexturism.

rikskrimiNAlpoliseN
Den grupp hos Rikskriminalpolisen som utreder
svenskars sexualbrott mot barn utomlands är nu permanent. Den har under våren 2012 utökats med en
tjänst till totalt fyra tjänster som arbetar mot barnsexturism och har flera aktuella ärenden. Utredarna är
fortsatt mycket positiva till samarbetet med ECPAT.

Informationsträffar med fyra av resebolagen har
också genomförts under året.
Flera av resebolagen har uppdaterat den information om barnsexturism och om samarbetet med ECPAT som de delger sina kunder. Apollo publicerade
i vinternumret av sin ombordtidning en helsida om
ECPAT med fokus på hur man anmäler misstänkt
barnsexhandel.

e-leArNiNg
ECPATs svenska e-learningkurs har under året fortsatt vara ett utbildningsverktyg för de sex av de sju resebolag som var undertecknare av Uppförandekoden
mot barnsexturism under 2012 – Apollo, Fritidsresor,
Lotus Travel, Resfeber, Solresor och Ving. Det innebär att samtliga reseolag som varit kodundertecknare
under hela året använt sig av e-learningkursen.
ECPAT har tagit fram en engelskspråkig e-learningkurs om barnsexhandel, som under slutet av året
testades av turismstudenter inför den lansering som
sker i början av 2013 för både resenäring och andra
intresserade.

uppfÖrANdekodeN
ECPAT Sverige deltog på årsmötet i Berlin i mars för
Uppförandekoden mot barnsexturism tillsammans
med bland annat representanter för ECPAT-organisationer från andra länder, reseföretag och Världsturismorganisationen UNWTO. Uppförandekodens
internationella sekretariat har i år förstärkt sitt globala samordningsarbete bland annat genom en flytt till
ECPAT Internationals kansli i Bangkok, anställning
av en ny chef och lansering av en ny hemsida. Uppförandekoden utarbetades av ECPAT Sverige 1997-98,
antogs först av Fritidsresor men är idag en självständig organisation och koden har antagits av över 1 000
reseföretag runt om i världen.
De svenska kodundertecknarna har 2012 fått sällskap av Resia.
Två större möten har under 2012 genomförts med
samtliga svenska resebolag som undertecknat Uppförandekoden mot barnsexturism. På dessa möten
diskuterades utbildningsverktyg och -metoder inom
barnsexhandelfrågan, nyheter från Uppförandekodens sekretariat i Bangkok och resebolagens framtida
förebyggande arbete mot barnsexturism.

ECPAT Sveriges e-learningverktyg.
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Foto: ECPAT Sverige.

kAp verde
Vid ett besök hos Fritidsresors och Vings respektive destinationschef samt reseledare på ön Sal, Kap
Verde, diskuterades bland annat reseledarnas viktiga
roll i arbetet mot barnsexturism och vikten av att alla
resenärer uppmanas att informera reseledarna när
de ser ett sådant misstänkt brott. Då kan resenären
få råd och stöd i bästa sätt att agera vidare, och reseföretagets personal på plats håller sig informerade
om den aktuella situationen på resmålet. På resmål
likt Kap Verde, där barnsexhandel ännu inte utgör
ett stort problem, kan detta bidra till att motverka en
ökning.

uNdersÖkNiNg om bArNseXturism
Den årliga undersökning om barnsexturism som
analysinstitutet YouGov genomfört på ECPATs uppdrag i december 2012, visade att av samtliga intervjuade var det cirka 42 procent som svarade nej på frå-
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gan om de vet vad de ska göra när de ser tecken på att
turister försöker utnyttja barn sexuellt. Detta innebär
en ökning jämfört med 2010, då det var cirka 33 procent, men är likvärdigt med resultatet från 2011 som
var 41 procent. Undersökningen kan inte ge svar på
varför någon minskning av osäkra inte skett. ECPAT
kan bara konstatera att det tar tid att få informationseffekter hos majoriteten av befolkningen. Det är trots
allt omkring 58 procent som uppger att de vet hur de
ska agera och som ger exempel på olika sätt att göra
det på. Kanske är det allra svåraste att nå den sista
delen, som av olika anledningar är minst intresserade
eller minst motiverade. Däremot visar YouGovs undersökning att av dem som sett tecken på att turister
försökt utnyttja barn sexuellt, agerade omkring 60
procent på något sätt, framför allt genom att markera att de tyckte att det var fel genom till exempel
kommentarer eller blickar. År 2007 var andelen som
agerade bara cirka tio procent. Ökningen sedan dess

barnsexturism
är en viktig effekt som huvudsakligen kan tillskrivas
ECPATs fleråriga informationsinsatser, eftersom ingen annan instans spridit information mot barnsexturism i någon nämnvärd omfattning.

ANNoNseriNg
Efter ECPATs annonsering i Dagens Nyheter om att
agera vid misstänkt barnsexturism svarade motsvarande cirka 53 000 personer att de fått ny information
och cirka 81 000 personer att de nu vet hur de kan
anmäla misstänkt barnsexturism online. Inför den
stora utlandsreseperioden i samband med jul- och
nyårshelgerna genomförde ECPAT under fyra dagar
i december en annonsering i tryckta Dagens Nyheter med en tredelad så kallad rink-annons bestående
av tre olika annonser längst ner på tre efter varandra
följande sidor i tidningen. Huvudrubriken på de två
första var ”Shoppa i Bangkok” med undertext att för
en del svenskar detta sorgligt nog innebär att betala
för sex med barn. Huvudrubriken på den tredje var
”Om du ser misstänkt barnsexturism, agera!” och
undertext med olika exempel på hur man kan agera.

För att nå olika segment av Dagens Nyheters läsare
hade annonsen olika placeringar: nyhetsdelen, DN
Sthlm, DN Kultur och DN På Stan. RAM-mätningar
av de fyra annonseringarna visade att som mest 33
procent, det vill säga omkring 178 000 personer (DN
Kultur) hade sett/läst annonserna och som lägst 21
procent, det vill säga cirka 113 000 personer (DN
Sthlm). Av dem som sett/läst annonserna svarade
som mest cirka 53 000 personer (DN Kultur) att de
innehöll nyheter/ny information, som minst cirka
31 000 personer (nyhetsdelen). Av dem som sett/läst
annonserna svarade som mest omkring 81 000 personer (DN Kultur) att de nu vet hur de kan anmäla
misstänkt barnsexturism online, som minst cirka 61
000 personer (DN På Stan). Som mest 86 procent
(nyhetsdelen) och som lägst 63 procent (DN Sthlm)
svarade att de skulle agera på något sätt om de såg
misstänkt barnsexturism. Annonserna uppmanade
till läsning av ett reportage om barn som utnyttjas
sexuellt av vuxna på Bangkoks gator. Reportaget
finns på ECPAT Sveriges hemsida.

gör som många andra svenskar

shoppa i bangkok
Bangkok är ett av våra populäraste resmål som vi reser till för den rika kulturen, den goda maten och det stora shoppingutbudet.
Sorgligt nog är även barnsexhandeln utbredd och det finns svenska turister som utnyttjar stadens mest utsatta barn.
Läs artikeln om Bangkoks utsatta barn på www.ecpat.se

ECPAT har 90-konto

ECPAT har 90-konto

gör som många andra svenskar

shoppa i bangkok
Bangkok är ett av våra populäraste resmål som vi reser till för den rika kulturen, den goda maten och det stora shoppingutbudet.
Sorgligt nog är även barnsexhandeln utbredd och det finns svenska turister som utnyttjar stadens mest utsatta barn.
Läs artikeln om Bangkoks utsatta barn på www.ecpat.se

ECPAT har 90-konto

om du ser misstänkt barnsexturism, agera!
• Kontakta lokal polis och berätta vad
du sett för din reseledare.
• Beﬁnner du dig i Sydostasien kan du
kontakta den svenska polissambandsmannen på ambassaden i Bangkok.

E-post: nlobangkok@nordlo.in.th
• Anmäl via ECPATs mobilapp eller
www.ecpathotline.se. Du kan vara
anonym. Anmälningarna vidarebefordras till polisen. Du kan också göra en

anmälan direkt till polisen.se. Din anmälan är viktig för det enskilda barnet
men också för att lokal polis och andra
myndigheter ska få mer resurser till
sitt arbete mot barnsexhandel.

Läs artikeln om Bangkoks utsatta barn på www.ecpat.se
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övergrepp
på barn

dokumenterade sexuella

:
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Barnpornografi är i realiteten dokumenterade sexuella övergrepp på barn och har ingenting med pornografi att göra. Övergreppsdokumentation, som kan bestå av både bilder och filmer,
sprids i rasande fart via internet där nytt material dagligen byter
ägare. Bakom varje bild finns en tragik bortom det dokumenterade sexuella övergreppet. För offren utgör bilderna eviga påminnelser om övergreppen. Vetskapen om att de kan beskådas
världen över utgör ytterligare ett trauma för offret. Varje gång de
tillgängliggörs utgör de en ny kränkning av barnets rättigheter.
Trots att termen barnpornografi är missvisande är den juridiskt
vedertagen både nationellt och internationellt.
ECPAT Sverige driver sedan 2005 en Hotline dit allmänheten
kan rapportera misstänkta dokumenterade sexuella övergrepp
på barn. Samma år tog ECPAT initiativ till blockering av internetsidor med sådant innehåll. Under 2007 inleddes ett samarbete mellan ECPAT, polisen och banker/andra betalförmedlare
för att förhindra att de finansiella systemen missbrukas för handel med övergreppsdokumentation.

p
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Catherine J. Cummings, Executive Director, Financial Coalition Against Child Pornography (USA). Foto: ECPAT Sverige.

fiNANskoAlitioNeN mot bArNporNogrAfi
Det arbete som Finanskoalitionen mot barnpornografi utfört har bidragit till en minskning av de kommersiella barnpornografiska webbsidorna, åtminstone så som vi är vana att se dem. Polisens rapport
om dokumenterade sexuella övergrepp indikerar att
det fortfarande är möjligt att köpa barnpornografi
via betalkort om än numera i liten omfattning.
Då alternativa betalmetoder nu blir allt viktigare
att undersöka för koalitionen, är den nya medlemmen WyWallet ett välkommet tillskott. WyWallet ägs
av de fyra största mobiloperatörerna för att hantera
mobilbetalningar. Även SBAB blev ny medlem 2012.
Vid höstens medlemsmöte i Finanskoalitionen deltog en representant från den amerikanska finanskoalitionen på temat ”Global challenges in disrupting
the economics of the child pornography business”.
Almedalen
Under Almedalsveckan genomförde Finanskoalitionen mot barnpornografi en paneldebatt på temat
”Var går gränsen för samhällets insatser för att förhindra brott på Internet”, där ECPATs generalsekreterare Helena Karlén, professorn i företagandets historia och etik Hans de Geer, Swedbanks HR-direktör
Marie Hallander Larsson, frilansjournalisten Anders
Olsson och kriminalinspektör Björn Sellström deltog. Man diskuterade vilket ansvar privata företag
och banker har för att förhindra att deras tjänster
och betalningssystem används för brott samt vilka
metoder som är mest effektiva för att förhindra sexuella övergrepp på barn.

Finanskoalitionens hemsida finns även på engelska.

AktÖrer som deltAr i
fiNANskoAlitioNeN
Bankföreningen
CGI
Danske bank
DNB
ECPAT Sverige
Exchange Finans
Forex
GE Money Bank
Handelsbanken
Ica Banken
Ikano bank
Länsförsäkringar Bank AB
Marginalen Bank
Nordea
Nordnet
SBAB Bank
SEB
Skandiabanken
Skandia
Sparbanken Öresund
Sparbankernas Riksförbund
Swedbank
SWIFT
Western Union
Rikskriminalpolisen, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Justitiedepartementet samverkar med Finanskoalitionen.
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Bannern på www.dn.se spreds även i sociala medier.

HotliNe
ECPAT Hotline startades 2005 som ett alternativt sätt
för allmänheten att anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism och människohandel med barn för
sexuella ändamål. Syftet är att polisen genom fler relevanta tips i förlängningen ska kunna identifiera fler
barn. Enligt Rikskriminalpolisen är ECPAT Hotline
fortsatt en viktig källa för tips vad gäller dokumenterade sexuella övergrepp på barn, som är den brottslighet som den absoluta majoriteten av alla inkomna
tips rör.
Analysinstitutet YouGovs årliga undersökning om
barnpornografi som genomförs på uppdrag av ECPAT Sverige visade 2012 ingen ökad kännedom om
ECPAT Hotline. 21 procent svarade att de kände till
ECPAT Hotline, vilket motsvarar cirka 1 468 000 personer av befolkningen mellan 16-74 år. Motsvarande
siffra 2011 var 23 procent och 2010 var den 24 procent. Minskningen ligger i gruppen som uppger att
de hört talas om ECPAT Hotline men inte känner till
den så väl. Av undersökningen går det inte att utläsa
anledningen till minskningen, men äldre tenderar
att känna till ECPAT Hotline i större utsträckning än
yngre.
Under maj månad annonserade ECPAT Sverige
om ECPAT Hotline på www.dn.se. Enligt YouGovs
undersökning uppger tre procent att de sett annonsen, vilket motsvarar cirka 210 000 personer av befolkningen mellan 16-74 år.
Anmälningsbenägenheten är oförändrad. Fyra av
tio som kommer i kontakt med barnpornografiskt
material agerar på något sätt. Enligt YouGovs undersökning är det sju procent som kommit i kontakt
med barnpornografi, vilket motsvarar cirka 490 000
personer av befolkningen mellan 16-74 år. Det är mer
vanligt att ha kommit i kontakt med barnpornografi
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bland de unga och mindre vanligt bland de äldre. Av
de som kommit i kontakt med barnpornografiskt
material anmälde cirka fem procent till polisen och
cirka fem procent till en organisation (BRIS/Rädda
barnen/ ECPAT). De flesta som agerade gjorde något
annat, till exempel anmälde internetsidans ägare eller
stängde av/lämnade sidan. På frågan till alla – även
de som aldrig kommit i kontakt med barnpornografiskt material – vad de skulle göra om de stötte på sådant material, var unga överrepresenterade bland de
sju procent som sa att de inte skulle göra någonting.
I samband med European Child Safety Online
Conference, som arrangerades i Bryssel, utbyttes
erfarenheter från arbetet med hotline med representanter från amerikanska National Center for Missing
and Exploited Children (NCMEC) och den internationella organisationen för hotlines, Inhope. ECPAT
Sverige fick också tillfälle att knyta viktiga kontakter
för fortsatt utvecklingsarbete rörande Finanskoalitionen mot barnpornografi med Missing Children Europe och ECPAT Belgien. Konferensen debatterade
säkerhet för barn på internet, vilka risker som finns
idag och hur branschen kan arbeta mer preventivt.
Särskilt lyftes vikten av internationellt samarbete,
inte minst inom EU. Nödvändigheten av en samlad
strategi har även belysts av den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström, som under hösten lanserade en global strategi mot dokumenterade sexuella övergrepp mot barn tillsammans med USA: Global
Alliance to fight Child Sexual Abuse Online. Svenska
regeringens representant är knuten till projektet och
ett möte kommer att hållas i början av 2013.

Francis Herbert, generalsekreterare på Missing Children
Europe, och Amanda Bertilsdotter Nilsson, jurist från
ECPAT Sverige.
Foto: ECPAT Sverige.

dokumenterade övergrepp
ett JApANskt iNNeHAvsfÖrbud fÖr
bArNporNogrAfi
Den 2 juni genomförde ECPAT Sverige ett seminarium i Tokyo om barnpornografi tillsammans med
svenska ambassaden, UNICEF Japan och Yahoo Japan. Bland talarna fanns HM Drottning Silvia, ECPAT Sveriges generalsekreterare, en företrädare från
amerikanska ambassaden samt en representant från
den svenska Rikskriminalpolisen. Japans premiärminister och den japanska kejsarfamiljen framförde
också sina budskap vid seminariet, som samlade omkring 200 deltagare från 17 länder. ECPAT Sveriges
faktabok om barnsexhandel hade översatts till japanska och delades ut till alla deltagare.
Japan och Ryssland är de enda G8-länder som inte
har infört innehavsförbud av barnpornografi. Seminariet fokuserade på hur man lagstiftningsvägen,

Drottning Silvia i talarstolen vid seminariet i Tokyo.

genom intensifierat polissamarbete och tekniska lösningar, bäst kan komma åt denna handel på internet.
Seminariet landade i ett enigt och klart budskap
till den japanska regeringen om att skärpa lagstiftningen mot barnpornografi. Mediatäckningen blev
imponerande. Som ett direkt resultat av seminariet genomfördes i november ett symposium om en
skärpt lagstiftning. På symposiet talade det svenska
ambassadråd som samverkat mycket nära med ECPAT Sverige. Symposiet innebar ett klart steg närmare en lagändring i Japan om förbud mot innehav av
övergreppsbilder på barn. Det omfattande genomslaget i media på nationell nivå var också av stort värde
för en ökad medvetenhet.

Foto: M. Miura.

23

människohandel
:
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Varje år utsätts ett stort antal barn och ungdomar för människohandel, ofta för sexuella ändamål. Det är ett globalt problem
där unga ibland förs till en annan del av världen. Profitörerna
består av hallickar och människohandlare.
Människohandel består av flera komponenter – rekrytering,
transport och mottagande av offret. Slutmålet är någon form av
exploatering. Det kan vara sexuell exploatering men även slavarbete, tiggeri eller andra ändamål. Handeln sker både mellan
och inom länder.
Fördelen med att sälja barns kroppar utifrån ett brottsperspektiv jämfört med till exempel narkotika, är att kroppar kan
säljas om och om igen. Barnen reduceras till varor som värderas i pengar. Huvudorsaken bakom handeln är efterfrågan,
det vill säga de köpare som är beredda att betala. Utan deras
pengar skulle handeln inte existera.

-handel
NAtioNellt metodstÖdsteAm mot
prostitutioN oCH mäNNiskoHANdel

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2009 och
fram till december 2014 i uppdrag att utveckla och
samordna arbetet med Nationellt Metodstödsteam
mot Prostitution och Människohandel (NMT). NMT
består av statliga aktörer och myndigheter som operativt arbetar mot människohandel i Sverige. Under
2012 gjordes en första kartläggning av barn som utsatts för människohandel i Sverige. Denna kartläggning gav ny viktig kunskap. Under perioden 20092011 var 166 barn registrerade som misstänkta offer
för människohandel eller människohandelsliknande
brott. Detta är fler än vad som tidigare framkommit.
Kartläggningen visade att en majoritet av flickorna
utsatts för människohandel för sexuella ändamål.
Pojkarna utnyttjades främst i stöldbrott. Två tredjedelar av barnen var av utländsk nationalitet och ungefär hälften av dem vistades tillfälligt i Sverige. En
tredjedel av barnen var ensamkommande asylsökande, som många gånger försvann innan socialtjänsten
hinner öppna en utredning eller verkställa beslutade
insatser. De svenska barn som upptäckts är oftast utsatta för människohandel för sexuella ändamål. De
har ofta utnyttjats av en närstående som sedan förmedlat barnet till andra och endast en handfull av
de barn som finns med i kartläggningen har fått sina
ärenden rättsligt prövade.

S V E RI GE

migrAtioNsverket

ECPAT har under året fortsatt sina kontakter med
Migrationsverket. Syftet med kontakterna är att Migrationsverket, som förvaltningsmyndighet för alla
migrationsärenden, ska ha kompetens att uppmärksamma de barn i migrationsprocessen som löper risk
för kommersiell sexuell exploatering. Detta gäller i
synnerhet de barn som söker uppehållstillstånd i Sverige och som försvinner spårlöst. Under 2012 var det
312 barn som försvann, enligt uppgift från Sveriges
Radio.
Ett konkret resultat av ECPATs kontakter med
Migrationsverket är att ECPATs arbete bidragit till
införandet av en utbildning som enligt Migrationsverket är en ”del i ett långsiktigt arbete för att bygga
upp barnkompetensen” inom myndigheten. Under
våren 2012 genomfördes en pilotutbildning, ”Barn i
Migration”. Under hösten 2012 fördes utbildningen
in i utbildningsprogrammet på Migrationsverket.
Den består av en grundutbildning och en fördjupningsutbildning. Tre grundutbildningar och en fördjupningsutbildning har genomförts under hösten.

Bild från filmen ”När ingen ser”. Episoden i filmen skildrar en flicka som säljs och förs från Rumänien till Italien.
Foto: Camilla Skagerström.
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medlemsorgANisAtioNer

eCpAt-AmbAssAdÖrer

Medlemsorganisationen Svenska Scoutrådet ersattes under 2012 av riksorganisationen Scouterna,
som efter en omstrukturering tog över motsvarande
uppdrag. ECPAT Sverige har under året haft flera
möten med medlemsorganisationer som syftar till
framtida samarbeten. Ett flertal medlemsorganisationer deltog också på ECPAT Sveriges seminarium
om ISO26000. I maj deltog ECPAT Sveriges generalsekreterare, ordförande och vice-ordförande på
World’s Children’s Prize Foundations årliga prisceremoni på Gripsholm.

Skådespelaren Kjell Bergqvist och riksspelmannen
Åsa Jinder har under året fortsättningsvis agerat
ECPATs ambassadörer. Kjell Bergqvist deltog i årets
rådsmöte samt i ett möte angående lansering av organisationens filmproduktion på temat kommersiell
sexuell exploatering av barn.

stYrelseN
Den 18 april höll ECPAT Sverige årsmöte. Årsmötet valde enhälligt om Didrik von Seth och Fredrik
Lundh Sammeli, samt Johan Forsberg valdes till ny
ledamot på två år. Årsmötets organisationsrepresentanter valde enhälligt Magnus Bergmar, World’s
Children’s Price Foundation, som organisationsrepresentant på två år. En höjning av medlemsavgifterna från 1 januari 2013 med 10 procent beslutades.
Avgående styrelseledamöterna Karl-Åke Pettersson
och Sarah Philipson avtackades.

rådet
Den 2 april höll ECPAT Sverige ett rådsmöte där filmarna Ulla Lemberg och David Herdies berättade
om arbetet med ”När ingen ser”, en dokumentärfilm
om den globala barnsexhandeln som de gör på uppdrag av ECPAT. Aktuella domar mot svenskar som
begått sexuella övergrepp mot barn utomlands diskuteras också.

beskYddAre
Drottning Silvia har under året agerat beskyddare för
ECPAT Sverige och har utgjort ett viktigt stöd för organisationen och dess budskap. Inte minst värdefull
var Drottningens aktiva medverkan med ett anförande i det seminarium på temat barnpornografi, som
genomfördes i ett stort internationellt forum i Tokyo
den 2 juni. Som del av seminariet distribuerades en
till japanska översatt utgåva av ECPAT Sveriges bok
Barnsexhandel, med förord av Drottningen. Kungaparet deltog även i en efterföljande kvällsmottagning.
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kANsliet
Antalet tjänster på kansliet ökade under 2012 till
nio heltidsanställningar, varav två nyinrättade för
fundraiser respektive som kanslichef. 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, är huvudsakliga skäl
till framgångarna. Kompetensutvecklande verksamhet har genomförts under året, bland annat ett två
dagars planeringsmöte med övernattning på Tollare
kursgård för personalen och styrelsen.
Personalfrämjande aktiviteter har genomförts, såsom ett gemensamt besök med guide på utställningen Inca-guldet från Peru på Östasiatiska museet samt
ett dito besök på kinesiska Ai WeiWei- utställningen
i Magasin 3 i Frihamnen.

stÖdmedlemmArNA
De cirka 816 stödmedlemmarna bidrog med totalt
545 301 kronor under året. Av det totala beloppet
kom hela 73 procent in via månatliga autogirobetalningar.

uNgdomsgruppeN
ECPAT Sveriges ungdomsgrupp har under 2012 haft
elva aktiva medlemmar som tillsammans genomfört
flera externa informationsinsatser med andra unga
engagerade som målgrupp. Två större filmvisningar
har arrangerats under året, då filmerna ”Human Trafficking” och ”Trust” visats för medlemmar i bland
annat politiska ungdomsförbund. Filmvisningarna
har följts av diskussion vid första tillfället respektive
föreläsning av BRÅ om grooming vid andra tillfället. Ungdomsgruppen har också genomfört fyra föreläsningar på gymnasieutbildningar, samt deltagit

organisation
på inspirationsdagar för mellanstadieelever. Utöver
detta har ungdomsgruppen deltagit i projektet ”Om
Barnkonventionen”.

voloNtärer
Under 2012 har i huvudsak en volontär kommit regelbundet till kansliet och hjälpt till under cirka 120
timmar. Volontären har hjälpt till med administrativa uppgifter, utskick av ECPATs kvartalsvisa informationsbrev, föreläsningar samt genomförande av ett
seminarium och ett mingel för samarbetspartners.

Tillsammans med vice ordförande har volontären
också representerat ECPAT Sverige på PostkodLotteriets Grannyra i Östersund.
Ytterligare ett antal volontärer har gjort enstaka
insatser, därmed har behovet av volontärers insatser
täckts.

eCpAt sveriges stYrelse

medlemsorgANisAtioNer

Lars Arrhenius, ordförande
Inger Davidson, vice ordförande
Didrik von Seth, vice ordförande
Catarina Andersson, representant medlemsorganisation
Magnus Bergmar, representant medlemsorganisation
Birgitta Engberg, ledamot
Johan Forsberg, ledamot
Fredrik Lundh Sammeli, ledamot

Erikshjälpen
Farmaciförbundet
Frälsningsarméns Socialtjänst
HRF – Hotell- och Restaurang Facket
IOGT-NTOs Juniorförbund
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
PLAN Sverige
PMU Interlife
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
RSCI - Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest
SSU - Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
Stiftelsen Idéer för livet
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Missionskyrkan
Svenska Resebyråföreningen
Scouterna
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
TCO
Unga Örnars Riksförbund
Vårdförbundet
World´s Children´s Prize Foundation

rådsledAmÖter 2012
Mats Andersson, internetanalytiker
Majgull Axelsson, författare
Thomas Bodström, advokat och författare
Monica Dahlström-Lannes, f d sexualbrottsutredare/
författare
Christian Diesen, professor i processrätt
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
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Inger Davidson, vice ordförande i ECPAT Sverige deltar tillsammans med volontären
Eva Bergenstråhle på PostkodLotteriets Grannyra i Östersund i oktober 2012.

postkodlotteriet stÖder Arbetet
mot bArNseXHANdel
2012 har ECPAT Sverige fått hela fyra miljoner kronor från PostkodLotteriet till sitt arbete mot barnsexhandel. Detta är ECPATs enskilt största intäkt och
den möjliggör bland annat för ECPAT att producera
en dokumentärfilm om barnsexhandel, med syfte att
öka uppmärksamheten kring och arbetet mot denna
nutida form av slavhandel med barn.
Tillsammans har World’s Children’s Prize Foundation och ECPAT Sverige 2012 också erhållit nästan
12 miljoner kronor till ett treårigt arbete för att en
miljon utsatta flickor i åtta länder ska få möjlighet att
lära sig om sina rättigheter och om barnsexhandel.

Foto: Bertil Strandell.
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Foto: Studio Strandell.

ekonomi

ett stort tACk
fråN eCpAt sverige
till AllA givAre!
tillsAmmANs kAN vi
gÖrA skillNAd.

eXempel på kreAtivA givAriNitiAtiv
Utöver Postkodsmedlen och statliga bidrag på
1,8 miljoner kronor erhöll ECPAT hela 3,2 miljoner
kronor i medlemsavgifter och insamlade medel från
allmänhet och företag. Här nedan har vi valt ut några
citat från givare.
Anders Svärd, som arrangerade eventet Tuggarns
Trail, ett löpevent till förmån för ECPAT Sverige.
”Jag är själv pappa till två döttrar och är det något
som gör mig upprörd och arg så är det barn som far illa
genom barnsexhandel och barnpornografi.” Han berättar att han ser ECPAT Sverige som en seriös organisation, och tillägger: ”För mig var det självklart att
pengarna skulle gå till er. När jag kontaktade er och
berättade om mitt event så fick jag också en fin respons
vilket gjorde valet ännu enklare.”

Foto: Rebecca Söderblom.

Bredbandsbolaget har vunnit tävlingen AWGL –
After Work Gaming League – och valde ECPAT Sverige som förmånstagare för vinstsumman på 30 500
kronor:
”Valet för oss var enkelt då ECPAT och Bredbandsbolaget/Telenor har samarbetat i många år mot barnsexhandel. Vi har till och med ett eget ECPAT-team på
förtaget som jobbar internt med att sprida kunskap om
hur man som enskild kan göra skillnad”, säger Andreas
Tibblin, lagledaren för Bredbandsbolagets lag.
Foto: Anders Svärd.

Rebecca Söderblom, som sprang Stockholm Marathon till förmån för ECPAT Sverige, och bloggade om
detta under hela träningsperioden:
”Det kanske inte verkar vara så mycket för världen
att blogga, men det är i alla fall ett litet bidrag till att
sprida kunskap både om barnsexhandeln och om dem
som arbetar för att stoppa den. Jag har fått uppmuntran från vänner och okända, allt från sportintresserade
till soffpotatisar, som läst mina inlägg. Det är jätteroligt! Några har också skrivit att de satt in pengar till
ECPAT, och så har jag satt in en krona per sprungen
kilometer till ECPAT under hela träningssäsongen.”

Foto: Bredbandsbolaget/Telenor.
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HILL

Tack till alla företag som samarbetar med ECPAT mot barnsexhandel.

Tack till alla företag som bidrar ekonomiskt till ECPAT:s arbete.

Arctic Group, Bredbandsbolaget, Chromefälgar, DNB Bank, Familjehemspoolen, Forex Bank, Fritidsresor, ICA Banken, Lynx Asset Management,

tack

Länsförsäkringar Jönköping, Matador, McBride, MTO Säkerhet, Movab, Myrina Invest, OSV Communication AB, Plastic Printing, Rabalder, Resfeber,
Resia, Resurs Bank, SEB, Sick, Skanska Stomsystem, Sparbanken Rekarne, Sunteam, Tarento, Telenor, Ticket, Ving, Vårdcentralen i Skarpnäck.

Vi vill även tacka alla privatpersoner som skänker pengar. Era gåvor gör skillnad och är ett viktigt bidrag
till ECPATs arbete mot barnsexhandeln. Med hjälp av era och alla andra bidrag kan vi bland annat genomföra
informationskampanjer som ökar kunskapen om barnsexhandel och fortsätta utveckla samarbetet med banker,
internetleverantörer och resebolag som deltar i kampen mot kommersiella sexuella övergrepp på barn.
Vi hoppas ni fortsätter stödja ECPAT och att ni följer våra framsteg i arbetet på www.ecpat.se.

ECPAT har 90-konto och verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vill du stödja ECPAT kan du skänka 100 kronor genom att sms:a ECPAT100 till 72930.

Tackannons i DN, december 2012.
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ÅRSREDOVISNING
2012-01-01 – 2012-12-31

ECPAT Sverige Org.nr 802402-5499

Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning.
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning – funktionsindelad
Balansräkning
Noter
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Alla belopp redovisas i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation vars vision är en
värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla
former av barnsexhandel, dvs barnsexturism, barnpornografi
och människohandel med minderåriga för sexuella syften. ECPAT Sverige är självständig medlem i ECPAT Internationals
globala nätverk av organisationer i drygt 80 länder. Som enda
svenska organisation med fokus på samtliga tematiska delar av
barnsexhandeln spelar ECPAT Sverige en viktig roll. Genom
att tillhandahålla information och förslag på konkreta åtgärder samt genom att betona efterfrågans roll som drivkraft i
barnsexhandeln, verkar ECPAT Sverige för att olika svenska
och internationella samhällsaktörer agerar inom sin verksamhetssfär för att motverka den globala barnsexindustrin.
I det övergripande arbetet mot barnsexhandel har två stora
satsningar pågått under året, båda finansierade av PostkodLotteriet. Inspelningen av den dokumentärfilm om barnsexhandel
som påbörjades 2011 i samarbete med Momento Film avslutades under året med inslag från Sverige, Kambodja, Sydsudan
och Rumänien. Lansering och distribution sker 2013. Ett treårigt samverkansprojekt med ECPATs medlemsorganisation
World´s Children´s Prize Foundation inleddes med målet att
utbilda en miljon flickor om deras rättigheter och om barnsexhandel. Under året har utbildningsmaterial producerats och
364 flickor i bland annat Nepal och Ghana utbildats till barnrättsambassadörer, som hjälpt till att bilda barnrättsklubbar på
skolor för 255 632 flickor. Ett annat resultat från årets arbete är
att justitieministern och barn- och äldreministern efter förslag
från ECPAT i maj bjöd in till ett seminarium för departement,
myndigheter och organisationer för att öka sin kunskap om
barnsexhandel inför revideringen av regeringens handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Andra resultat är t ex att
ECPATs hemsida haft 40 198 besök under året, att ECPAT fått
utbilda 80 juriststudenter, 20 advokater och ett antal blivande
domare om barnsexhandel samt att ECPATs ungdomsgrupp
genomfört två filmvisningar med anknytning till barnsexhandel för ett 100-tal engagerade ungdomar.
Årets arbete mot barnsexturism bestod bland annat av an-

nonsering i DN om att anmäla misstänkt barnsexturism. Vid
annonsmätningar svarade motsvarande ca 53 000 personer att
de fått ny information och ca 81 000 personer att de nu vet hur
de kan anmäla misstänkt barnsexturism online. Enligt en undersökning från analysinstitutet YouGov är det, liksom 2011,
ca 60 procent av dem som sett tecken på att turister försökt
utnyttja barn sexuellt som agerar på något sätt, framför allt
genom att markera att de tycker att det är fel genom kommentarer eller blickar. I motsvarande undersökning från YouGov
2010 var andelen ca 50 procent. Ökningen är en effekt som
huvudsakligen bör tillskrivas ECPATs fleråriga informationsinsatser, eftersom ingen annan instans spridit information om
barnsexturism i någon nämnvärd omfattning. Den grupp hos
Rikskriminalpolisen som utreder svenskars sexualbrott mot
barn utomlands är nu permanent och har under 2012 utökats
med en tjänst till totalt 4 tjänster. Detta bland annat tack vare
ECPATs fleråriga arbete för att rättsväsendet ska öka prioriteringen av arbetet mot dessa brott. Ökade personalresurser har
bidragit till att ett ökat antal fall leder till åtal och därefter fällande domar. ECPATs svenska e-learningkurs om barnsexturism har under året nått uppskattningsvis ca 500 anställda hos
de resebolag som undertecknat ECPATs Uppförandekod mot
barnsexturism – Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber,
Solresor och Ving. I slutet av året blev Resia ny undertecknare.
ECPAT Sveriges arbete mot barnpornografi fick stor internationell spridning vid ett seminarium i Tokyo i juni om
barnpornografi som genomfördes tillsammans med svenska
ambassaden, UNICEF Japan, ECPAT Japan och Yahoo Japan.
Bland talarna fanns ECPAT Sveriges beskyddare Drottning Silvia, ECPAT Sveriges generalsekreterare, en representant från
Rikskriminalpolisen och USAs ambassadör i Japan. ECPAT
Sveriges faktabok hade översatts till japanska och delades ut
till alla deltagare. Seminariet samlade ca 200 deltagare från 17
länder inkl japanska parlamentariker och resulterade i ett enigt
budskap till den japanska regeringen om att skärpa lagstiftningen mot barnpornografi. Mediatäckningen blev imponerande: miljontals japaner såg Drottning Silvia i motsvarigheten till svenska SVT och alla större rikstäckande dagstidningar
rapporterade också. Den av ECPAT initierade Finanskoalitionen mot barnpornografi har utökats med SBAB och WyWallet, en viktig aktör nu när mobilbetalningar ökar. Driften av
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ECPAT Hotline har fortsatt och den utgör enligt Rikskriminalpolisen fortsatt en viktig källa för tips om dokumenterade
sexuella övergrepp.
I arbetet mot människohandel med barn har ECPAT bidragit till att myndigheterna förstärkt barnrättsperspektivet i
sitt arbete. Exempelvis gjorde Länsstyrelsen i Stockholm under ledning av Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution
och Människohandel en första kartläggning av barn utsatta
för människohandel och Migrationsverket startade en intern
grundläggande barnutbildning för anställda som arbetar med
barnfrågor. Länsstyrelsen i Stockholm arbetar även med att
identifiera brister för ensamkommande barn i riskzonen för
sexuell exploatering. Utfallet är en processkedja som belyser
alla berörda aktörer, med syftet att barnen inte ska falla mellan
stolarna på grund av myndigheternas svårigheter att samarbeta.
Mer detaljerad information om årets resultat och arbete finns i
Verksamhetsberättelsen.

Nyckeltal

Besök på hemsidan (Källa: Google Analytics)
Andel av befolkningen 18-74 år
som agerat när de sett tecken på
barnsexturism (Källa: YouGov)
Insamlade medel
Statliga bidrag
Ändamålskostnader
Ändamålskostnadernas andel
av totala verksamhetskostnader
Medelantal anställda

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
PostkodLotteriet beviljade i februari ECPAT 11,885 milj kr
till ett treårigt samverkansprojekt ”Rättigheter för en miljon
flickor” mellan ECPAT och medlemsorganisationen World´s
Children´s Prize Foundation. ECPATs generalsekreterare var
sjukskriven under hösten och vice ordförande Didrik von Seth
trädde då in som t f generalsekreterare på deltid. Styrelsen beslutade under året om två nya tjänster. En fundraiser tillträdde
1 oktober och en kanslichef 1 november.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I februari 2013 erhöll ECPAT 5 milj kr i utdelning från PostkodLotteriet, en rejäl höjning jämfört med den förra utdelningen
på 4 milj kr.
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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. 100 000 kr är placerade i Swedbank Robur 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
Den största enskilda intäkten utgjordes av PostkodLotteriets
bidrag till ett treårigt samverkansprojekt ”Rättigheter för en
miljon flickor” mellan ECPAT och World´s Children´s Prize
Foundation. Det totala bidraget var 11,885 milj kr för tre år
varav 4,280 milj kr för 2012. Nästan lika stor var PostkodLotteriets utdelning till ECPAT på 4 milj kr, varav ca hälften gick
till slutförandet av produktionen av ECPATs dokumentärfilm.
Andra stora intäkter var verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen 1,3 milj kr, medlemsavgifter 747 002 kr, buy aid ABs försäljning av kontorsmateriel till företag 730 602 kr samt gåvor
från företag 612 045 kr.

2012

2011

2010

2009

2008

40 198

43 707

46 555

66 329

80 405

58 %
10,7 milj
1,8 milj
11,0 milj

62 %
4,2 milj
2,0 milj
7,3 milj

49 %
6,7 milj
2,1 milj
5,2 milj

49 %
4,1 milj
3,0 milj
6,4 milj

4,0 milj
2,9 milj
6,2 milj

82 %
7,9

79 %
7,1

72 %
7,1

80 %
7,1

81 %
7,5

Medlemmar
ECPAT har tre olika medlemskategorier: medlemsorganisationer, stödmedlemmar och enskilda medlemmar. Vid årsskiftet
var antalet medlemsorganisationer 22, se Verksamhetsberättelsen, antalet stödmedlemmar 816 och antalet enskilda medlemmar 44.
Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2012-04-18 med 21 röstberättigade enskilda medlemmar, varav 7 via fullmakt, samt röstberättigade representanter för 9 medlemsorganisationer. Johan
Forsberg och Fredrik Lundh Sammeli nyvaldes som ledamöter på två år och Didrik von Seth omvaldes på två år. Till organisationsrepresentant på två år nyvaldes Magnus Bergmar,
World´s Children´s Prize Foundation. Till valberedningen
omvaldes Christian Diesen (sammankallande), Thomas Bod-

årsredovisning
ström, Cecilia Borg (Svenska Scoutrådet), Lotta Segerström
samt nyvaldes Ulrika Hagström (TCO). Fredrik Sjölander,
auktoriserad revisor KPMG, omvaldes som revisor på ett år
och Kristina Ringvall, auktoriserad revisor Grant Thornton,
omvaldes som revisorssuppleant på ett år.

Karl-Åke Pettersson (konsult trygghetsfrågor, tidigare polischef): Ledamot fram till årsmötet. Deltagit på 3 möten.
Sarah Philipson (universitetslektor marknadsföring): Ledamot
fram till årsmötet. Deltagit på 2 möten.

Styrelsen har hållit 7 protokollförda styrelsemöten, plus ett
konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:

Linda Jonsson (doktorand sexuell exploatering via Internet)
har varit adjungerad till styrelsen fram till årsmötet. Deltagit
på 1 möte.

Lars Arrhenius (Generalsekreterare Friends, tidigare Barnoch elevombud): Ordförande hela året. Deltagit på 6 möten.

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

Didrik von Seth (VD reseföretag): Vice ordförande hela året.
Deltagit på samtliga 7 möten.

Kansliet har under året bestått av generalsekreterare Helena
Karlén och t f generalsekreterare Didrik von Seth (deltid under ordinarie generalsekreterarens sjukskrivning) plus 6,9
anställda. två jurister / hotlineansvariga, en turism- / marknadsförings- / ungdomsgruppssansvarig, en pressekreterare /
hotline- / marknadsföringsansvarig, en ekonomiansvarig, en
administratör / volontäransvarigm samt i slutet av året en nyanställd fundraiser och en nyanställd kanslichef.

Inger Davidsson (f d statsråd och riksdagsledamot). Ledamot
hela året. Deltagit på samtliga 7 möten.
Catarina Andersson (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund): Organisationsrepresentant hela året. Deltagit på 5
möten.
Magnus Bergmar (World´s Children´s Prize Foundation): Nyvald organisationsrepresentant på årsmötet. Deltagit på samtliga 4 möten efter årsmötet.
Birgitta Engberg (poliskommissarie) Ledamot hela året. Deltagit på 4 möten.
Johan Forsberg (mediakonsult): Nyvald ledamot på årsmötet.
Deltagit på 3 möten.
Fredrik Lundh Sammeli (Unga Örnar och riksdagsledamot):
Organisationsrepresentant fram till årsmötet, nyvald ledamot
på årsmötet. Deltagit på 3 möten.

Förslag till resultatdisposition
Balanserat kapital vid 2012 års början:
Ändamålsbestämt SpecialProjektets ränta 2012 används 2013:
Förslag att årets underskott belastar det balanserade kapitalet:
Detta ger ett totalt eget kapital vid 2012 års slut på:

Åsa Jinder och Kjell Bergqvist har fortsatt varit ECPATs ambassadörer och ECPATs expertråd har bestått av 12 personer
från olika delar av samhället och med olika specialkompetenser, se Verksamhetsberättelsen. Ett rådsmöte har genomförts
med 6 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.

3 432 343 kr
75 041 kr
- 5 888 kr
3 501 496 kr
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RESULTATRÄKNING
Not

VERKSAMHETSINTÄKTER

2012

2011

2

Medlemsavgifter

747 002

710 196

Insamlade medel

10 777 577

4 168 258

1 800 000

1 968 000

55 899

67 418

13 380 478

6 913 872

Arbete mot barnsexturism

-1 307 689

-2 425 248

Arbete mot barnpornografi

-1 236 027

-964 805

-365 476

-520 851

Statliga bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

VERKSAMHETSKOSTNADER

3,7,8

Arbete mot människohandel med barn
Övergripande arbete mot barnsexhandel
Summa ändamålskostnader

Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

VERKSAMHETSRESULTAT

-8 103 156

-3 423 569

-11 012 348

-7 334 473

-575 836

-230 469

-1 905 257

-1 687 309

-13 493 441

-9 252 251

-112 963

-2 338 379

0

132

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper

134 636

47 031

Summa resultat finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter

134 636

47 163

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

21 673

-2 291 216

ÅRETS RESULTAT

21 673

-2 291 216

21 673

-2 291 216

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel tidigare år
Reservering till kommande år

6
47 480

2 285 539

-75 041

0

-5 888

-5 677

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET/
FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL
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årsredovisning
BALANSRÄKNING
Not

2012

2011

4

54 688

35 109

5

117 431

100 000

172 119

135 109

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 242

0

95 727

103 278

360 853

375 640

457 822

478 918

Kassa och bank

11 317 302

4 459 234

Summa omsättningstillgångar

11 775 124

4 938 152

11 947 243

5 073 261

0

47 480

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Ändamålsbestämt Hotlinearbetet
Ändamålsbestämt SpecialProjektets ränta 2012
Balanserat kapital
Summa eget kapital

6
75 041

0

3 426 455

3 432 343

3 501 496

3 479 823

188 001

201 544

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 505

4 330

8 256 241

1 387 564

8 445 747

1 593 438

11 947 243

5 073 261
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, Styrande riktlinjer för årsredovisning (december 2012). I årsredovisningen har även vissa
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med
föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits.
Medlemsavgifter och insamlade medel från privatpersoner,
företag och organisationer redovisas i den period då de inbetalas. Bidrag från Forum Syd/Sida och liknande myndigheter
intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, dvs att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidraget skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål,
t ex administrationsbidrag, kvittas inte mot administrationskostnader utan intäktsförs och redovisas i not 2.
Kostnadsredovisning
Som ändamålskostnader räknas sådana kostnader som kan
hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Till
ändamålskostnader räknas också en del av de gemensamma
kostnaderna (samkostnaderna), som t ex del av kanslilöner,
hyra och andra kanslikostnader. Samkostnaderna fördelas på
de olika verksamhetsområdena enligt en fördelningsnyckel
som är relaterad till hur stor del av arbetstiden personalen ägnar respektive verksamhetsområde. Som insamlingskostnader

räknas kostnader för insamlingsarbete riktat mot befintliga
givare och arbete med att söka nya givare. Hit räknas även de
till insamlingskostnaderna fördelade samkostnaderna. Som
administrationskostnader räknas de kostnader som behövs för
att administrera organisationen. En rimligt stor och effektiv
administration utgör en kvalitetsgaranti för ändamålsuppfyllelse och för gåvo- och bidragsgivare. Hit räknas t ex kostnader
för styrelsemöten och delar av administrativa system samt de
till administrationskostnaderna fördelade samkostnaderna.
Värdepapper
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om
marknadsvärdet minskat och värdenedgången antas vara varaktig görs nedskrivning.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt
över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier inkl programvara 3 år
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER
Medlemsavgifter
Stödmedlemmar och enskilda medlemmar
Medlemsorganisationer

2012

2011

559 002
188 000
747 002

532 196
178 000
710 196

207 695
123 484
357 635
35 153
612 045
4 280 000
4 000 000
730 602

244 967
124 668
443 654
61 893
577 738
0
0
996 839

Insamlade medel

Gåvor från enskilda personer
Gåvor från församlingar
Gåvor från Ladies Circle Sverige
Gåvor från övriga organisationer
Gåvor från företag
PostkodLotteriet bidrag SpecialProjekt för 2012
Utdelning PostkodLotteriet
buy aid AB försäljning kontorsmateriel till företag (ECPAT får 10% av nettopriset)
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årsredovisning
The Body Shop försäljning handkräm
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse
Sparare i Swedbank Robur Humanfond

77 000
300 000
30 000
23 963

1 201 068
300 000
200 000
17 431

10 777 577

4 168 258

500 000
1 300 000
0

708 000
1 200 000
60 000

Av insamlade medel har allt utom 23 963 kr insamlats via 90-konto (17 431 kr 2011).
Statliga bidrag

Informationsbidrag Forum Syd/Sida, varav administrationsbidrag 34 141 kr (52 000 kr 2011)
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
Bidrag Länsstyrelsen översättning bok

1 800 000

1 968 000

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

2012

2011

2 662
634 699
2 546 069

0
600 940
2 205 973

Totala löner och ersättningar

3 183 430

2 806 913

Sociala kostnader

1 132 960

965 376

(123 689)

(99 815)

Styrelse (förlorad arbetsinkomst)
Generalsekreterare
Övriga anställda

(varav särskild löneskatt pensionspremier)

Av särskild löneskatt avser 66 043 kr (57 351 kr 2011) generalsekreteraren. 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 273 000 kr inkl särskild löneskatt.
Se Verksamhetsberättelsen för ideella insatser.

NOT 4 INVENTARIER

2012

2011

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

204 488
42 990

175 350
29 138

247 478

204 488

169 379
23 411

154 909
14 470

192 790

169 379

54 688

35 109

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

100 000
17 431

102 565
17 704

117 431

120 269

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Totalt innehav i fonder

Swedbank Robur Humanfond
Swedbank Robur Penningmarknadsfond
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Forts NOT 5
Ingående bokfört värde

Förvärv
Årets nedskrivning
Utgående bokfört värde

2012

2011

100 000

17 431
0

0
100 000
0

117 431

100 000

NOT 6 EGET KAPITAL
Ändamålsbestämt Hotline

Reserverat
Specialprojektet

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

Ingående balans
Reserveringar
Utnyttjande
Årets resultat

47 480

0
75 041

3 432 343

3 479 823

Utgående balans

0

47 480

-5 888
75 041

3 426 455

3 501 496

NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA
2012

2011

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Sverige

7,9

1,0

7,1

1,0

Totalt

7,9

1,0

7,1

1,0

Totala årslöner under ett halvt prisbasbelopp som ej tagits med i statistiken

0 kr

0 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 förfogande. Detta gäller under förutsättning att generalsekreteraren inte har annan
anställning under denna period. Vid deltidsanställning minskas ersättningen från ECPAT med motsvarande procent.
Stockholm 2013-03-07
Inger Davidson

Ordförande

Vice ordförande

Didrik von Seth

Magnus Bergmar

Catarina Andersson

Vice ordförande

World´s Children´s Prize Foundation

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

Birgitta Engberg

Johan Forsberg

Fredrik Lundh Sammeli

/ Helena Karlén
Generalsekreterare
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Lars Arrhenius

revisionsberättels
REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i ECPAT Sverige, org. nr 802402-5499

rApport om årsredovisNiNgeN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ECPAT Sverige för år 2012.

rApport om ANdrA krAv eNligt
lAgAr oCH ANdrA fÖrfAttNiNgAr sAmt
stAdgAr

Styrelsens och generalsekreterarens 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.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för
ECPAT Sverige för år 2012.

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 årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter
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 uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot och 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
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 mars 2013

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 enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av ECPAT Sveriges finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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På ECPAT Sveriges hemsida och i vår mobilapp kan du få aktuell information om vilka researrangörer, internetleverantörer 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!
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