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ECPATs dokumentärfilm ”När ingen ser”, som hade premiär 1 oktober,
sågs fram till årsskiftet av över 35 000 personer.
Samma dag som filmen hade premiär fick ECPAT in en debattartikel i Aftonbladet med krav på utbildning om barnsexhandel för rättsväsendet. Dagen
efter svarade justitieminister Beatrice Ask och barnminister Maria Larsson i
en replik.
Den kampanj som genomfördes inför premiären på ECPATs dokumentärfilm
för att få allmänheten att agera resulterade i över 3 300 delningar i sociala
medier.
De kunskaper och kontakter som ECPAT förmedlade till några reportrar på
Aftonbladet resulterade i en uppmärksammad reportageserie om onlineövergrepp på barn på Filippinerna som utförs live på beställning av förövare från
bland annat Sverige.
ECPAT har i flera år verkat för att svenska förövare ska kunna dömas för
sexköp av minderåriga utomlands, även om detta inte är olagligt i det aktuella
landet, och en sådan lagändring trädde i kraft under året.
Under året utökades registerkontrollen gällande eventuella domar för sexualbrott mot barn till att gälla även de som arbetar med barn inom den ideella
sektorn. Detta har ECPAT verkat för genom remissyttranden tidigare år.
Telenor blev under året ECPATs första huvudsponsor. Utöver finansiellt
stöd till ECPAT har företaget sedan flera år ett aktivt arbete mot barnsexhandel både vad gäller sitt tjänsteutbud och sina anställda.
Finanskoalitionen mot barnpornografi, som startades på initiativ från
ECPAT, har bidragit till minskningen av antalet internetsidor som öppet tjänar
pengar på att sälja tillgång till barnpornografi. Enligt en europeisk rapport
utgör de kommersiella sidorna nu bara ca 7,5 procent av utbudet av barnpornografi på Internet.
När ECPAT i en helsidesannons uppmanade läsarna att anmäla misstänkt
barnsexhandel till ECPAT Hotline och att se ECPATs film på webben, visade
en mätning att hela 295 000 personer ansåg att annonsen innehöll nyheter
eller ny information, dvs att de fått ökad kunskap.
ECPATs intäkter gällande gåvor/sponsring från företag ökade under året
med hela 568 000 kr, en ökning på 93 procent jämfört med året innan.

3

INNEHÅLL
ECPAT Sverige, verksamhetsberättelse 2013

Tio viktiga resultat

3

Året som gått

5

Övergripande arbete

6

Bansexturism

16

Barnpornografi

20

Människohandel

24

Organisation

26

Ekonomi

28

Årsredovisning

31

Omslagsbild:
Nyheten om dokumnetären ”När ingen ser” spred sig i sociala medier, se sid 6-7.
Fotomontage: Hill.

4
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:

Under 2013 har ECPAT lanserat en dokumentärfilm om den
globala barnsexhandeln och fått en ny generalsekreterare.

Jag tillträdde i oktober 2013
och har nu arbetat som generalsekreterare för ECPAT
Sverige i ca ett halvår. Att
komma från 10 år med FNs
barnrättsorganisation UNICEF till EPCAT känns helt
rätt. Mindre, smidigare men
spetsigare! Att få ta över en
persons livsverk är både ett privilegium och ett tungt
ansvar. Helena Karlén har inte bara skapat ECPAT
Sverige – hon har varit organisationen. Att komma in
och ta ut en ny kurs för en sådan välmeriterad organisation känns spännande och på det halvår jag varit
här ser jag en enorm potential för ECPAT Sverige.
Ingen annan organisation i Sverige arbetar mot
kommersiell sexuell exploatering av barn på djupet och med det fokus som vi gör. Som en källa till
kunskap ser vi till att människor får kännedom om
barnsexhandel och att fler vågar se. Det är en viktig
roll. Vad upplever vi som idealet i samhället och hur
ser verkligheten egentligen ut? Hur kan vi berätta om
verkligheten och hur kan vi förändra den? Poeten
T.S. Eliot skrev ”Between the idea. And the reality.
Between the motion. And the act. Falls the Shadow”.
Som barnsexindustrins främsta fiende arbetar vi för
att alla ska agera mot barnsexhandel. Alla aktörer i
samhället kan gå från tanke och ord, till konkreta
handlingar.
Ett stort steg i den riktningen var en av ECPAT
Sveriges största satsningar hittills: premiären och
lanseringen av dokumentärfilmen ”När ingen ser”.
Det har varit en lång resa för alla inblandade, men
ECPAT är oerhört stolta över resultatet. Vi vet att fler
vågar se att barnsexhandeln existerar och det betyder

att fler vill bekämpa den. Sveriges viktigaste makthavare inom området barnrätt har redan sett filmen och
den finns tillgänglig gratis för alla på nätet. Det finns
en stor utmaning att skildra exploateringen av barn
på ett sätt som både ger en rättvisande bild av den
grymma verkligheten och en bild som människor
kan ta till sig. Det är en balansgång vi ofta tvingas
fundera över. Filmarna Ulla Lemberg och David
Herdies lyckades i ”När ingen ser” lösa det på ett föredömligt sätt.
ECPAT fick stor medial uppmärksamhet i samband med filmlanseringen, och under året i stort har
frågor som rör barnsexhandeln tagit mer plats än vi
är vana att se. Tragiska fall som det så kallade Kumlafallet, Hässleholmsfallet, den växande insikten hos
många om barn som exploateras i den svenska sexhandeln och de internationella nätverk för förövare
som sprängts av polis, alla har de bidragit till att öka
engagemanget för barns rättigheter och riktat ljuset
på denna fråga som så ofta hanterats i skuggan, vid
sidan av. Vi fortsätter arbetet med att fokusera på viktiga frågor som kan hindra den kommersiella sexuella exploateringen av barn och minska efterfrågan.
Det som händelserna 2013 så brutalt visar är att
det behövs ett rejält kunskapslyft inom rättskedjan,
en uppstramning av påföljderna och en större satsning på såväl den preventiva vården som vården för
dömda förövare. Teknikutvecklingen blir alltmer betydelsefull för både förövare och rättsväsende, och en
utmaning framöver är att se till att alla goda krafter
med rätt verktyg kan samlas i en enad kamp mot
barnsexhandeln.
Anders L. Pettersson
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övergripande arbete

mot barnsexhandel

Annons publicerad i Svenska Dagbladet
14 december 2013 och i Aftonbladet 18
december 2013. På stoppsidan.se kan du
testa om din internetleverantör deltar i
polisens blockeringsarbete.
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När ingen ser

– lanseringen och premiären
Att få oss att våga se, det var målet med dokumentärfilmen om den
globala barnsexhandeln som premiärvisades hösten 2013. Den är tänkt
att användas som ett kunskapsverktyg i flera år framöver.
35 000 HAR SETT #NÄRINGENSER

Inspelningen och produktionen av ”När ingen ser”
gjordes under 2012 och första halvan av 2013. ECPATs
målsättning med filmen var att öka medvetenheten
om barnsexhandel och att få människor att våga se.
Till premiären den 1 oktober bjöd ECPAT in personer med särskild möjlighet att göra skillnad i frågan
om barns rättigheter.
En kampanjsida skapades, där allmänheten fick
möjlighet att uppmana tio makthavare att gå och se
filmen. På Twitter lanserades hashtaggen #näringenser och det var också möjligt att sprida kampanjsidan
på Facebook.
ECPATs ambassadör, skådespelaren Kjell Bergqvist, spelade in tre korta filmsekvenser där han
berättade varför det är så viktigt att människor ser
dokumentärfilmen och vågar se barnsexhandeln.
Filmsekvenserna spelades in på Arkitektmuséet med
hjälp av Marcus Frendberg, vd på Monarki Stockholm Mediaproduktion AB. Den 5 oktober visades
en kortfilm om ”När ingen ser” i TV-programmet
PostkodMiljonären, som då hade 780 000 tittare.

FULLSATT PREMIÄR

ECPAT premiärvisade den 1 oktober dokumentärfilmen ”När ingen ser” för cirka 350 specialinbjudna
nyckelpersoner vad gäller barns rättigheter. Premiärvisningen på biografen Skandia i Stockholm var
fullsatt, och inleddes med ett mingel. Efter att Majgull Axelsson läst några stycken ur boken ”Rosario är
död” höll ECPATs ordförande och generalsekreterare
inledningstal och presentation.
Efter filmen arrangerades en paneldiskussion
modererad av Margot Wallström, projektdirektör på

Svenska PostkodLotteriet och tidigare politiker, diplomat och särskild representant i FN för att bevaka
kvinnors utsatta situation i krig och konflikter. Paneldeltagarna var Sveriges barn- och äldreminister
Maria Larsson, ECPAT Internationals generalsekreterare Dorothy Rozga samt Jaap Doek, juridikprofessor och tidigare ordförande i FNs barnrättskommitté.
I samband med premiären publicerade ECPAT en
debattartikel om behovet av utbildning om barnsexhandel för rättsväsendet i Aftonbladet. Justitieminister Beatrice Ask och barnminister Maria Larsson
svarade i en replik dagen efter.

”När ingen ser” är gjord av filmarna Ulla
Lemberg och David Herdies (Momento Film)
på uppdrag av och i samarbete med ECPAT
Sverige. Projektet möjliggjordes tack vare
stöd från PostkodLotteriet och buy aid AB.
Filmen är inspelad i Sydsudan, Kambodja,
Rumänien och Sverige och skildrar arbetet
mot den globala barnsexhandeln.
På kampanjsidan såg cirka 8 600 personer
webbversionen av filmen. Den visades också på
TV4 Fakta och TV4 Play. Totalt såg cirka 35 000
personer filmen fram till årsskiftet. Kampanjsidan
delades 3900 gånger på Facebook, och hashtaggen #näringenser användes 438 gånger. Jämfört
med motsvarande period året innan, ökade
användningen av sökorden barnpornografi och
ECPAT i svensk onlinemedia med 25 respektive
47 % under oktober till december 2013.
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Filmen finns
tillgänglig gratis på
naringenser.se

Foton: Birgersdotter/Broström

Citat från recensioner och Twitter:
”Att fortsätta blunda för barn som blir våldtagna är att begå
tjänstefel som människa.”
Erik Carlsson, Nyheter24.
”Det är våra medborgare som begår de här brotten, det är en
viktig poäng med den här filmen. Brotten begås ofta i våra villakvarter, ibland med hjälp av webbkameror där barn utomlands
utsätts för övergrepp och filmas”
Björn Sellström, Rikskriminalpolisens it-brottssektion
”Filmen är konstnärligt gjord, med vackra bilder och dramatisk
musik”
Ingrid Forsberg, Sveriges Radio.
”En väldigt tung film som lämnar djupa spår i ens huvud och
hjärta. Samtidigt är det såklart en otroligt viktig film.”
Sara Thiringer, Rädda Barnens Ungdomsförbund.
”En viktig film om den globala barnsexhandeln”
Svalorna Latinamerika.
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”Det är en oerhört angelägen film som var och en av oss måste
se! Den är gjord på ett mycket skickligt sätt. Trots det fruktansvärda ämnet så sitter man som klistrad framför skärmen.”
BRY, Insamlingsstiftelsen Barns Rättsskydd.
”Barnsexhandel existerar, även i Sverige. #näringenser
Se årets viktigaste dokumentär! http://naringenser.se
se den!#trafficking#ECPAT”
Anna Hedh, Socialdemokratisk EU-parlamentariker.
”Gå in här, och det här är inget jävla skämt eller på låssas.
Det här är på riktigt - och det sker NU. http://naringenser.se
#naringenser”
Martin Melin, polis och författare.
”Har precis sett filmen #naringenser Om detta inte manar till
en vilja för förändring, vad gör i så fall?”
Föreningen Barnkraft.

övergripande arbete

Rättigheter
och demokrati för

en miljon flickor

”Det har pågått ett krig mot flickor på vår skola. Rektorn
och lärarna tvingar oss flickor att ha sex med dem för
att få bra betyg. De erbjuder oss också mat och pengar.
Min vän, som är sämre än jag i skolan, går nu i tolfte
klass. Jag går kvar i tian. Jag sa nej. Jag har tränats som
barnrättsambassadör. Det öppnade våra ögon. Nu kan
vi säga nej för vi vet våra rättigheter. Lärarna försöker
sabotera för oss och vägrar att dela ut Globen. Programmet har skrämt lärarna som kräver sex. Vi kommer inte
att vila förrän det är slut på övergreppen i alla skolor.”
Maria Rosa, Moçambique
”Jag började sälja tomater när jag var nio. En dag stannade en lastbil. När jag ville ha en dollar för alla mina
tomater sa chauffören att han skulle ge mig tio dollar
om jag hjälpte honom med en annan sak. När jag började städa i lastbilen våldtog han mig. När mormor och
morfar dog i aids hamnade jag hos en pastor som gjorde
likadant mot mig. Efter tre år blev jag uttagen i skolan
att resa på kurs för att bli barnrättsambassadör. När vi
kom tillbaka lärde vi flickorna om deras rättigheter. Då
började jag tänka på mitt eget liv och hur mina rättigheter kränkts. Det var då jag bestämde mig för att rymma.
Jag kommer att fortsätta som barnrättsambassadör tills
hela landet vet vad flickors rättigheter är.”
Chelsea, Zimbabwe

Maria Rosa och Chelsea är barnrättsambassadörer
och två av de flickor i sju länder som under 2013
deltagit i projektet Rättigheter och demokrati för en
miljon flickor. Länderna är Nepal, Ghana, DR Kongo,
Zimbabwe, Moçambique, Sydafrika och Brasilien. På
grund av en oklar situation för den planerade samarbetspartnern genomförs programmet inte, som först
planerats, i Filippinerna.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan ECPAT
Sverige och World’s Children’s Prize Foundation,

som helfinansieras av Svenska PostkodLotteriet och
genomförs under tre år.
Minst en miljon flickor ska lära sig om barns och
speciellt flickors rättigheter, samt om barnsexhandel.
I varje land utbildas flickor som barnrättsambassadörer. De utbildar och stärker sedan i sin tur flickor
i barnrättsklubbar, som sedan involverar alla flickor
och även pojkar i sin skola. På så vis får också omkring en miljon pojkar kunskap om barnsexhandel
och respekt för flickors rättigheter.
Hittills har projektet:
• Utbildat och stärkt 923 flickor som barnrättsambassadörer
• Utbildat och stärkt 163 331 flickor i 11 356 barnrättsklubbar
• Utbildat och stärkt 723 876 flickor i barnets rättigheter, med speciellt fokus på flickors rättigheter
och barnsexhandel, i 3 281 skolor
• Fortbildat 2 270 lärare och rektorer om barnets
rättigheter, med speciellt fokus på flickors rättigheter och barnsexhandel

De länder som projektet genomförs i.
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BESÖK I NEPAL

I augusti besökte ECPAT Sverige Nepal, och deltog bland annat på de aktiviteter som en av landets
ECPAT-organisationer, Maiti Nepal, utförde inom
ramen för rättighetsprojektet. Poonam och Sukumaya, som båda räddats från indiska bordeller, berättade om arbetet som barnrättsambassadörer. ”Det
är en förmån att få arbeta för barns rättigheter, att
få gå ut i byarna och berätta om dessa saker”, menade Poonam. ”I början var det svårt, men ju mer
man är ute och föreläser, desto mer växer självförtroendet”. En viktig sak de vill lyfta fram är hur de
själva ser att projektet gör skillnad för de barn som
växer upp i de mindre byarna, att man nu kan tala
öppet om de negativa effekterna av att göra skillnad
på flickor och pojkar. Traditionellt gifts flickor bort,
medan ansvaret för att försörja familjen hamnar på
pojkarna. I städerna är det skillnad evnligt Poonam
och Sukumaya, där är man mer medveten om diskrimineringen. Sukumaya och Poonam skickade med
en hälsning till barn i Sverige: ”Kanske känner barn
i Sverige inte heller till sina rättigheter, kunskap om
barnrätt är något som behövs i alla länder. Nepal är
fattigt, och de flesta barn har aldrig hört om barns
rättigheter. Om barn i Sverige har kunskapen, måste
de också implementera den” sade Sukumaya. Poonam lade till: ”Människor i Sverige måste engagera
sig mot barnsexhandel, alla behövs i arbetet”.
ECPAT Sverige deltog vid två utbildningstillfällen,
ett i Kathmandu och ett i Hetauda. De sju vana barn-

Barnrättsambassadörerna Alisha, Sabina, Sabitri och Nishu.

10

Janeit Gurung, programansvarig, samt barnrättsambassadörerna Sukumaya och Poonam.

rättsambassadörerna i Kathmandu genomförde en
utbildning för elever årskurs 9 och 10. Filmvisningar
varvades med föreläsningar i ett klassrum som var
till bristningsgränsen fullt med engagerade elever.
Vid utbildningstillfället i Hetauda genomförde tre
barnrättsambassadörer sin allra första utbildning för
elever från flera årskurser. Barnen kom till skolan
på sin lediga dag enbart för detta. Handledarna från
Maiti Nepal var efteråt imponerade av att den blygaste av de tre genomförde sin del av utbildningen på
ett mycket engagerande och pedagogiskt sätt.
Under vistelsen i Nepal besökte ECPAT Sverige
flera övriga verksamheter. Maiti Nepal räknar med
att mellan 150 000 och 400 000
nepalesiska flickor utnyttjas i
indiska bordeller. Snittåldern
är 16 år, men barnen kan vara
så unga som sju år. Det som gör
människohandelssituationen så
problematisk är bland annat den
utbredda könsdiskrimineringen,
den öppna gränsen till Indien
och de politiska oroligheterna.
Förutom Indien traffickeras barn
till Mellanöstern och Kina, men
även till länder som Tanzania och
Kirgizistan.
Maiti Nepal arbetar långsiktigt och tar ett helhetsgrepp

övergripande arbete
för att hjälpa de som utsätts för barnsexhandel.
Vid gränsen till Indien har Maiti Nepal frivilliga
gränsvakter vars uppgift är att identifiera misstänkt
människohandel och rapportera det till gränspoliserna. Flera av gränsvakterna har själva tidigare utsatts för människohandel. Maiti Nepal
driver även så kallade ”transit homes” och ”prevetion homes” för de barn som omhändertas. Organisationen hjälper barnen i flera steg: rehabilitering,
skolgång och yrkespraktik. För de som återvänder från bordellerna med HIV eller andra allvarliga sjukdomar driver Maiti Nepal hospice på flera
platser i landet. Hela 38 procent av de flickor som
räddas från bordellerna i Indien återvänder med
HIV. Nästan 15 procent av dem är 14 år eller yngre.
I de fall förövaren åtalas hjälper organisationen barnen med rättslig hjälp.

ECPAT Sverige besökte även CWIN, den andra
ECPAT-organisationen i Nepal. CWIN fokuserar
bland annat på övergrepp som sker via internet, och
samarbetar idag med landets internetleverantörer
och polis. Det stora problemet är lagstiftningen, som
enligt CWIN behöver uppdateras för att möta dagens
onlinesamhälle. Idag har barn i Nepal mobiltelefon
och tillgång till internet även om de inte har tillgång
till el hemma i bostaden. På cyberkaféer kan man
både ladda mobilerna och få tillgång till wifi för priset av en kaffe. På dessa cyberkaféer var det tidigare
vanligt med privata bås, som utnyttjades av kriminella för framställning och spridning av dokumenterade
sexuella övergrepp på barn. Enligt organisationen utnyttjas landets många gatubarn av tillresta barnsexturister som fotograferar och filmar sina övergrepp.
CWINs arbete har bland annat lett till att dessa privata bås idag är sällsynta.

Maiti Nepal bevakar gränsen till Indien på jakt efter människohandlare och deras offer.
Arbetet är riskfyllt och gränsvakterna kan inte visa sina ansikten i bild.

Foton Nepal: ECPAT Sverige.
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STÄRKT LAGSTIFTNING

ECPAT Sverige har under flera år arbetat för att stärka barns rättigheter i den svenska lagstiftningen. Under året har några lagändringar trätt i kraft, som går i
linje med just de synpunkter som ECPAT fört fram i
remissyttranden tidigare år och som också framförts
som kritik mot Sverige från FNs barnrättskommitté.
Barnrättskommitténs kritik är ett resultat av ECPATs
alternativrapport samt den dialog ECPAT haft med
kommittén.
Registerkontroll

Sverige har utökat registerkontrollen inom ideell sektor till att även omfatta de som arbetar med
barn. Kravet om registerutdrag för alla som arbetar
inom skola och omsorg kvarstår. ECPAT efterlyste
mer långtgående skyldigheter och anser att det bör
införas ett förbud mot att anställa personer som förekommer i belastningsregistret, vilket inte är fallet
idag. ECPAT fick dock gehör för sin synpunkt att
även föräldrar som har barn i den grupp de arbetar
med ska omfattas av skyldigheten att lämna registerutdrag.
Krav på dubbel straffbarhet avskaffas

Kravet på dubbel straffbarhet har under 2013 avskaffats för brottet sexuell posering samt för brottet köp
av sexuell handling av barn. Det betyder att svenskar
kan dömas i svensk domstol även för brott begångna
i länder där den aktuella gärningen inte är kriminell.
Höjt minimistraff

Minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp mot barn
har höjts från sex månader till minst ett års fängelse.

ÖKAD KUNSKAP OM HUR MAN KAN
AGERA MOT BARNSEXHANDEL

För att nå ut med information till allmänheten så
brett som möjligt om hur man kan agera för att motverka barnsexhandel har ECPAT genomfört fem helsidesannonseringar i Aftonbladet och en i Svenska
Dagbladet, bekostade med bidrag från Socialstyrelsen. Det är dessa annonser som inleder kapitlen i
denna verksamhetsberättelse. Annonsmätningar visade att minst en halv miljon läsare såg annonserna.
I en mätning svarade motsvarande ca 189 000 att de
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tyckte att annonsen innehöll ny information och ca
149 000 att de hade haft eller skulle komma att ha
nytta av innehållet i annonsen.

FORSKNING OM BARNSEXHANDEL

ECPAT hade planerat att satsa på forskning under
2013, men fick tyvärr dra ner på satsningen och fokusera resurserna till lanseringen av ”När ingen ser”.
Forskningssatsningen hann påbörjas med en inledande undersökning av YouGov om allmänhetens
kännedom om grooming – när vuxna tar kontakt
med barn för sexuella ändamål. Undersökningen visade att en majoritet känner till att grooming existerar, men också att föräldrar upplever att de informerar sina barn om brottsligheten i högre utsträckning
än vad barnen själva upplever. Skolans information
till barnen är också bristfällig. Cirka 5-8 % av de som
deltog i undersökningen svarade att de själva utsatts
för grooming. Det är vanligast i tonåren, och ersättning i pengar är inte ovanligt. Undersökningen visar
också att det finns ett stort mörkertal när det gäller
att anmäla dessa brott till polisen.
ECPAT har också sammanställt svenska domslut
som rör kommersiell sexuell exploatering av barn.

NÄTVERKANDE I GENERELLA BARNRÄTTSFRÅGOR

ECPAT har deltagit på årsmötet i Nätverket för Barnkonventionen samt fört en dialog med nätverkets
projektledare och ordförande om barnsexhandel. I
nätverket ingår i princip alla barnrättsorganisationer
i Sverige, över 40 stycken. ECPAT deltog också på
den årliga ministerhearing som nätverket anordnade
där barn får möjlighet att framföra synpunkter direkt
till barnministern och andra makthavare.
ECPAT har också deltagit i samarbetsprojektet
”Om Barnkonventionen”, som initierades av drottning Silvia 2009 och där även BRIS, Plan Sverige,
Rädda Barnen, SOS Barnbyar, UNICEF, Childhood
Foundation och Barnombudsmannen deltar.

JURISTSTUDENTER HAR UTBILDATS

En utbildningsdag om barnsexhandel genomfördes
tillsammans med ELSA Umeå (European Law Students Association), med cirka 60 deltagare. ECPAT
gav både en övergripande bild av problematiken

övergripande arbete
och en djupdykning i barnsexhandelns mekanismer.
Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp kompletterade med en föreläsning kring övergreppsmaterial och hur de arbetar för att identifiera barn och
förövare. Dagen avslutades med en mindre workshop då studenterna själva fick sätta sig in i en fiktiv
situation och bedöma hur de skulle agera som åklagare, domare, målsägandebiträde, försvarare m.m.
Utvärderingarna från dagen visade på mycket nöjda
studenter som hade tagit till sig en grundläggande
kunskap om barnsexhandel. Alla var mycket positiva
till att ha erbjudits möjligheten att delta och uttryckte önskan om att utbildning inom barnrätt bör vara
obligatorisk på juristutbildningarna.

MOTIONER OCH REMISSER GER RESULTAT

ECPATs motionsunderlag resulterade i åtta lagda
motioner som på olika sätt berörde problematiken
kring barnsexhandel i Sverige idag. Några exempel:
• Miljöpartiet lade en motion kring inkorporering av
Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll samt
införande av barndomstolar och/eller specialutbildade domare.
• Moderaterna lade en motion om att det bör finnas
information om barnsexhandel på utrikesflygplatser,
båtterminaler och vaccinationskliniker. Motionen
innehöll även ett önskemål till regeringen om att se
över möjligheterna att kartlägga omfattningen av
kommersiell sexuell exploatering av barn samt öka
informationen till allmänheten om barnsexhandeln.
ECPAT lämnade under 2013 in tre remissyttranden som belyste vikten av att Sverige följer upp FNs
Barnrättskommittés rekommendationer till Sveriges
regering från 2011. Det första remissyttrandet gällde
promemorian ”Genomförandet av EU:s direktiv om
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell
exploatering av barn och barnpornografi.”
ECPAT lyfte specifikt behovet av en heltäckande
registerkontroll för alla som arbetar med och för barn
samt behovet av utökade resurser för förebyggande
insatser. Denna promemoria ledde senare till en lagändring under 2013 (se ”Stärkt lagstiftning” ovan).
ECPAT yttrade sig även över betänkandet av utredning om Europarådets konvention om IT-relaterad
brottslighet. Slutligen skrev ECPAT ett yttrande till
utredningen ”Kvinnor och barn i rättens gränsland”.

BROTTSOFFERDAGEN

Den Internationella Brottsofferdagen arrangerades
av Brottsoffermyndigheten tillsammans med ECPAT
och sju andra ideella organisationer. Drygt 400 personer deltog i arrangemanget i Stockholm den 22 februari 2013.
Årets tema var ”Nätet som brottsplats och livlina”
och programmet rymde många uppskattade föreläsningar. Forskare, praktiker och ideellt aktiva delade
med sig av kunskaper och erfarenheter, metoder
och strategier som belyste temats båda aspekter ur
brottsofferperspektiv. Visst finns det risker och hot
men också möjligheter till hjälp och stöd. Utöver det
gemensamma programmet erbjöds åtta seminarier
där tillfälle gavs till ett mer aktivt deltagande.
Den internationella gästen Laurie Pearlman, traumaforskare och kliniskt verksam psykolog från USA,
fokuserade på vikten av att öka förståelsen av traumatisk stress, dess inverkan på de som hon benämner
överlevande men också på de som möter offren.
Programmet inleddes av justitieminister Beatrice
Ask och avslutades av Mark Levengood och en traditionsenlig stilla och stämningsfull ljusmanifestation.

Lauri Pearlman.

Foto: ECPAT Sverige.

INTERNATIONELLA BESÖK HOS ECPAT

I maj fick ECPAT besök från människorättsaktivister
från Kuba, bland annat den kända bloggerskan Yoani
Sanchez. Hon driver bloggen lageneraciony.com där
hon tog upp besöket hos ECPAT och diskuterade den
utbredda barnsexhandeln på Kuba. Kuba är fortfarande ett svårt land att agera i för den som arbetar
för mänskliga rättigheter, och eftersom landet är så
pass slutet är det svårt att få en bra bild av problemen.

13

Besök av människorättsaktivister
från Kuba.
Foto: ECPAT Sverige.

Yoani Sanchez tog bland annat upp att man enligt kubansk lagstiftning är vuxen från och med 16 år, vilket
i praktiken innebär att barnsexhandel är laglig när
det gäller 16– och 17-åringar.
I oktober fick ECPAT besök av Sompop Jantraka,
barnrättskämpe som i 25 år arbetat mot barnsexhandel i gränstrakterna mellan Thailand, Laos, Burma,
Kambodja, Vietnam och Kina. Sompop var en av tre
pristagare i World’s Children’s Prize 2013. Med på resan till Sverige var också Fanta, som bor på ett av de
hem för flickor som drivs av Sompops organisation.

Sompop Jantraka och Fanta.

Foto: ECPAT Sverige.

MEDIAGENOMSLAG

Under 2013 spred ECPAT fem pressmeddelanden.
De handlade om Telenor som ECPATs huvudsponsor, Finanskoalitionens seminarium i Almedalen,
filmlanseringen, nomineringen av ECPAT Internationals hedersordförande Ronald O’Grady till Nobels
fredspris samt om ECPAT Sveriges nya generalsekreterare Anders L. Pettersson.
ECPAT Sverige fick också tre debattartiklar publicerade under året, samtliga i Aftonbladet. Dessa tog
upp groominglagstiftningen, den kommande handlingsplanen mot sexuell exploatering av barn samt
barnsexhandeln i Sverige.
Den svenska barnsexhandeln, lanseringen av do-

14

kumentärfilmen ”När ingen ser” och det så kallade
Hässleholmsfallet uppmärksammades stort i media
under 2013. ECPAT intervjuades i tidningar, radio
och TV vid ett flertal tillfällen. Bland annat medverkade ECPAT i SVT, TV4, Sveriges Radio, Expressen och Aftonbladet samt Aftonbladet TV. På Aftonbladet TV debatterade ECPATs ordförande Lars
Arrhenius i ett livesänt program med barnminister
Maria Larsson.

övergripande arbete
BARN SOM EXPLOATERAS I DEN SVENSKA
SEXHANDELN SAKNAR SKYDD
Idag exploateras många barn i den svenska barnsexhandeln. Det ser den handfull poliser som aktivt arbetar med de barn som utnyttjas i sexhandeln i Stockholm. De ser också att barn förekommer i annonser för
sexuell exploatering i hela landet. Men dessa barn syns
inte om ingen letar efter dem, och i övriga landet läggs
i princip inga resurser på detta.

I mars träffade ECPAT Sverige produktionsbolaget
Mediabruket för ett samarbete kring research inför
en dokumentär om barnsexhandel i Sverige. Syftet
var att lyfta något som långt ifrån alla känner till: att
många barn exploateras i den svenska sexhandeln
och aldrig får hjälp, och att förövarna oftast går fria
eller döms till böter. Detta berättar poliser och åklagare om i den dokumentärfilm som Mediabruket sedan färdigställde: En eskortflickas dagbok.
Filmen sändes i SVT i december och skapade stor
uppmärksamhet. I samband med TV-visningen publicerade Aftonbladet en debattartikel skriven av
ECPAT och Barnombudsmannen, där åtgärder för
att förbättra situationen listades. I debattartikeln påtalade ECPAT och BO också det oacceptabla med en
lagstiftning som innebär att vuxna sexköpare kan gå
fria genom att ”inte förstå” att de köpt ett barn.
Flera andra initiativ till att lyfta frågan togs av
media under hösten. I augusti publicerade Sveriges
Radio en serie reportage som inleddes med att kanalen arrangerade en falsk annons, där ”Emma, 14
år” uppgavs sälja sex. Bara minuter efter att annonsen
lagts ut började sms och röstmeddelanden komma in
till Sveriges Radios reporter, och efter en vecka hade
100 intresserade potentiella gärningsmän hört av
sig. Även Barnen i P1 gjorde en serie reportage om
barnsexhandel i Sverige. ECPAT intervjuades i båda
sammanhangen.

En granskning som Dagens Nyheter gjorde 2012 visade
att mellan 2006 och 2010 anmäldes 542 fall av köp av
sexuell handling av barn. Från samma tidsperiod finns
26 domar. I 22 av dessa har, enligt DN, utfallet blivit
något annat än fängelse. Det handlar då ofta om böter
eller villkorlig dom.

Poliserna som arbetar med barnsexhandeln i Stockholm ser att den är omfattande och att den förekommer även i övriga landet. Foto: Mediabruket/SVT.
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Annons publicerad i
Aftonbladet 19 och 29 maj 2013.
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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.
UPPFÖRANDEKODEN MOT BARNSEXTURISM

ECPAT har under 2013 deltagit på Uppförandekodens årsmöte i Berlin, ett uppföljningsmöte i Warszawa samt haft ett möte med generalsekreteraren för
Uppförandekodens sekretariat. Arbetet med koden
har under året haft tyngdpunkt på kvalitetssäkring
på global nivå. ECPAT Sverige har betonat vikten av
att rollen som lokal kodrepresentant bör ligga hos en
organisation och inte en kommersiell aktör, och har
fått gehör för detta bland annat i rekommendationerna i den externa utvärdering som gjorts på uppdrag
av Uppförandekodens sekretariat.
Flera av reseföretagen har visat dokumentärfilmen
”När ingen ser” för sin personal. Samtliga företag har
spridit filmen i sociala medier eller nyhetsbrev.
Under året har ECPATs e-learningkurs använts
av ca 90 % av de svenska reseföretag som antagit
ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism. Minst
500 anställda nåddes av utbildningen under året och
den är inlagd som en del av standardutbildningen
hos de tre största reseföretagen Apollo, Fritidsresor
och Ving.
Svenska Resegruppen undertecknar Uppförandekoden

I januari undertecknade eTravelis svenska bolag,
Svenska Resegruppen, ECPATs Uppförandekod. Un-

dertecknandet är ett viktigt ställningstagande som
visar att de aktivt tar ställning mot barnsexhandel
genom att informera sina kunder, arbeta efter en
etisk policy, utbilda sin personal, lägga in klausul
om arbetet mot barnsexturism i sina kontrakt samt
årligen rapportera till kodsekretariatet. Svenska Resegruppens undertecknande kommer att gälla varumärkena Travelstart, Flygvaruhuset, Travelfinder,
Budjet, Travelpartner, Supersavertravel samt Seat24.
Utbildningsinsatser påbörjades under våren.
Sedan tidigare har Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber, Resia, Solresor och Ving undertecknad
Uppförandekoden.
ECPATs och Resias kampanj

ECPAT och Resia samarbetade under november med
en informationskampanj för att öka medvetenheten
om barnsexturism. Kampanjen inkluderade en tävling, där allmänheten kunde se en trailer till dokumentärfilmen ”När ingen ser” och sedan svara på tre
frågor. Vinnaren Paola Allegrini skriver i sin motivering om Uppförandekoden mot barnsexturism:
”...Genom att ge tydlig information på och innan
avresa till aktuella resmål, kan resebranschen ge resenärerna möjlighet att uppmärksamma problemet.
Om dessutom reseledare på plats utbildas speciellt, och
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samtlig personal får fortlöpande uppdatering och kompetensutveckling, kan vi tillsammans stödja kampen
mot barnsexhandeln.”

ÖKAD KUNSKAP OM HUR MAN ANMÄLER
MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL

En undersökning från YouGov 2013 visar att det är
ca 62 %, motsvarande ca 3 590 000 personer i åldrarna 18-74 år, som rest utomlands under de senaste
fem åren som vet hur de ska agera om de ser misstänkt barnsexturism. Det är ungefär lika stor andel
som 2012 vilket visar på behovet av fortsatt informationsarbete för att öka denna andel. Av de som sett
misstänkt barnsexturism är det ca 60 % som uppger att de faktiskt agerat, framför allt markerat med
kommentarer eller blickar att de tyckte att det var fel.
Också det är ungefär lika stor andel som 2012.
ECPAT har under året genomfört en omfattande
annonsering till allmänheten, bekostad med Sidabidrag från Forum Syd, om att anmäla misstänkt
barnsexhandel till ECPAT Hotline och att se dokumentärfilmen ”När ingen ser”. Annonseringen bestod av två helsidesannonser i Aftonbladet, annonser
på stolsryggarna i flygbussarna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt en omfattande webbannonsering på bl a aftonbladet.se, expressen.se, dn.se, lokaltidningssajter samt svenskafans.se och eurosport.se.
En mätning visade att ca 520 000 läsare såg en av
de tryckta annonserna och att ca 295 000 av dessa

ansåg att den innehöll nyheter eller ny information,
båda värdena mycket bra resultat för en annons från
en ideell organisation. Cirka 18 000 personer klickade vidare på webbannonserna för att komma till
dokumentärfilmens sajt och under de tre intensivaste
annonseringsveckorna såg 2 444 personer filmen på
webben.
I samarbete med ECPAT har socialdepartementet
låtit visa en informationsfilm om barnsexturism. Filmen visades på flera flygplatser och på Arlanda Express.

EUROPARÅDETS RESOLUTION OM
KAMPEN MOT BARNSEXTURISM

Den 23 april antog Europarådets parlamentarikerförsamling en resolution om kampen mot barnsexturism. Den antagna texten är till stora delar baserad
på ECPATs arbete. Resolutionen är ett viktigt steg
framåt för att säkerställa att barn över hela världen
får ett förstärkt skydd mot resande förövare.
Europarådet konstaterar i sin rapport att barnsexturismen ökat dramatiskt under senare år trots att
kännedomen om problemet samtidigt ökat. Även
om resolutionen inte är juridiskt bindande ger den
tydlig vägledning för Europarådets medlemsländer och påminner om vikten av såväl övergripande
som koordinerat arbete i både ursprungsländer och
destinationsländer. Sverige har nu ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell
exploatering och sexuella övergrepp,
den så kallade Lanzarotekonventionen, och tagit bort kravet på dubbel
straffbarhet för köp av sexuell handling av barn.
Vad gäller de juridiska åtgärder
som
Europarådet efterlyser kan för
– DET ÄR SÅ MÅNGA BARN SOM DRAS IN I BARNSEXHANDLEN VARJE ÅR.
svensk räkning särskilt en punkt lyfBarnsexhandeln försvinner inte bara för att de flesta väljer att blunda.
tas fram, att medlemsländerna ska
Efterfrågan är den viktigaste drivkraften: utan barnsexköpare inga offer.
säkerställa skydd från sexuell exploaVåga se och bli en del av lösningen på flera sätt!
Anmäl misstänkta övergrepp du ser här hemma eller på semestern på www.ecpathotline.se.
tering för barn upp till 18 år oavsett
Se och sprid dokumentärfilmen om barnsexhandel på naringenser.se.
vid vilken ålder barn i respektive land
ges laglig rätt till samtycke. I Sverige

KAN DU RÄKNA TILL 1,2 MILJONER?

NÄR INGEN SER
– EN FILM OM BARNSEXHANDEL

Annons i flygbussarna i Stockholm,
Göteborg och Malmö.
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barnsexturism
finns idag brister i skyddet från sexuell exploatering
av barn mellan 15 och 18 år. Rådet pekar också på
vikten av att se sambandet med andra former av sexuell exploatering av barn, inklusive dokumenterade
sexuella övergrepp på barn (s.k. barnpornografi).
Resolutionen pekar också på vikten av samarbete
mellan alla involverade parter, inte minst den nyckelroll som civilsamhällets aktörer spelar. Bland dessa

nyckelaktörer finns ECPAT, som konsulterats för
detta ändamål och också driver frågan genom Uppförandekoden för resebolag.
Medlemsländerna bör skydda barn från inhemska
förövare både nationellt och internationellt. Europarådet skriver i resolutionen att fokus bör ligga på
bland annat förebyggande åtgärder, åtal av förövare,
skydd till offer och internationellt samarbete.

REGISSERADE SEXUELLA ÖVERGREPP
PÅ BARN PÅ FILIPPINERNA

det inte är bevisat att de kvinnliga förövarna följde
mannens instruktioner. Utöver detta menade hovrätten också att förhållandena var speciella då övergreppen utfördes av personer som kunnat kontrollera sitt
handlande. Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn
till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars
handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse, menade hovrätten.
ECPAT kritiserade hovrättsdomen hårt, bland annat i en artikel i Aftonbladet. Enligt ECPAT saknade
domen helt barnperspektiv och kunskapsbristen om
barnsexhandel hos hovrätten var besvärande tydlig.
Aftonbladet valde att lyfta fallet i en serie artiklar,
och reste till Filippinerna för att intervjua de inblandade. ECPAT bistod med research och kontakter,
och medverkade också i flera av artiklarna, inslag i
Aftonbladet TV, en debattartikel samt i en chatt med
Aftonbladets läsare.

2013 kom den första domen hittills i Sverige mot en
svensk som via webbkamera och chatt exploaterat barn
sexuellt i annat land genom att betala för och regissera
sexuella övergrepp. Fallet är med andra ord unikt i en
svensk domstol, även om mycket pekar på att företeelsen som sådan tyvärr inte är det.

Hässleholms tingsrätt dömde i januari 2013 en man
från Hässleholm till åtta års fängelse för anstiftan av
grov våldtäkt mot barn, stämpling till grov våldtäkt
mot barn samt barnpornografibrott. Han dömdes
också att betala skadestånd på mellan 65 000 kronor
och 230 000 kronor till fem barn.
Mannen hade beställt och regisserat sexuella övergrepp på barn i Filippinerna via en webbkamera från
sitt hem i Hässleholm. De som begick övergreppen,
och som fick betalt av den svenska mannen, var i
regel barnens anhöriga: föräldrar, syskon, grannar.
Barnen var mellan 6 och 10 år gamla.
Enligt kammaråklagare Måns Biörklund visade
mannen särskild hänsynslöshet och råhet genom att
bland annat erbjuda högre ekonomisk ersättning för
de fall barn utsätts för smärta under övergreppet.
Det var första gången en svensk dömdes i svensk
domstol för ett sådant brott. ECPATs analys var dock
att brottet som sådant knappast var unikt, och polisen meddelade i maj att de hade flera andra liknande
utredningar på gång.
I april sänkte hovrätten över Skåne och Blekinge
mannens straff till 4,5 års fängelse. Även skadestånden sänktes dramatiskt, till mellan 40 000 kronor och
115 000 kronor. Hovrätten menade bland annat att
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övergrepp
dokumenterade sexuella

på barn

Annons publicerad i
Aftonbladet 22 maj 2013.
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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 och ett horribelt övergrepp 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, därav användningen av begreppet.
Den brittiska organisationen Internet Watch Foundation, som driver en hotline som tar emot denna
typ av tips, uppskattade att 81 procent av barnen som
skildrades i materialet som inkom under 2012 var
under 10 år. I hälften av materialet skildrades våldtäkter och tortyr. De klassiska öppna kommersiella
webbsidorna, där bilder och filmer på barn säljs genom prenumerationstjänster blir alltmer sällsynta.
7,5 procent av allt tillgängligt övergreppsmaterial
på internet anses numera vara rent kommersiellt
– d v s där det utgår pengar i utbyte för övergreppsdokumentation.
ECPAT Sverige driver sedan 2005 en Hotline dit
allmänheten kan rapportera bland annat misstänkta
dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Samma
år tog ECPAT initiativ till blockering av internetsidor
med sådant innehåll, ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och framförallt de största bredbandsleverantörerna i Sverige.

FINANSKOALITIONEN

Initiativet till Finanskoalitionen togs 2008 då ECPAT
Sverige och Skandiabanken bjöd in samtliga svenska
banker till att delta i en svensk finansiell koalition
mot barnpornografi. Inspiration hämtades bland annat från den redan etablerade amerikanska finanskoalitionen. Dåvarande finansmarknadsminister Mats
Odell, justitieminister Beatrice Ask och Drottning

Silvia gav tidigt sitt stöd till initiativet. Redan 2007
initierade ECPAT Sverige arbetet i dialog med Skandiabanken, Rikskriminalpolisen, Finansinspektionen, Bankföreningen, CGI Sverige och Setterwalls
Advokatbyrå.
I början av 2009 beslöt Bankföreningens styrelse
att verka för att föreningens medlemmar skulle ansluta sig till Finanskoalitionen. De fyra svenska storbankerna anslöt sig under 2009 och ytterligare banker följde därefter. Bankföreningen har en viktig roll
i att samordna detta arbete. Idag har Finanskoalitionen 22 medlemmar, såväl banker som andra finansiella aktörer.
Att vara medlem i Finanskoalitionen innebär:
• Ett ställningstagande – att såväl internt som externt
tydligt ta avstånd från problematiken, genom information till anställda och kunder samt implementering av riktlinjer mot barnsexhandel.
• Att förhindra betalningar för övergreppsmaterial
genom det finansiella systemet i samarbete med
polisen.
• Att öka kunskapen om problematiken i syfte att
kunna bidra i det förebyggande arbetet.
• Att delta i avstämningsmöten och arbetsgrupper
för att bidra i det förebyggande arbetet.
Samtliga medlemmar i Finanskoalitionen har ett av-
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tal med ECPAT som syftar till att bl a öka
kunskapen om barnsexhandel för att kunna
bidra i det förebyggande arbetet.
Resultatet av Finanskoalitionens arbete
och andra globala insatser är att de klassiska kommersiella sidorna minskat och att
det idag är mycket svårt att använda kort
för betalning av övergreppsdokumentation.
Finanskoalitionen har därför gått vidare i
sitt arbete för att se hur andra typer av betalningar för barnpornografi, t ex virtuella
valutor, kan stoppas.
På vårens medlemsmöte visades ECPATs
film ”När Ingen Ser”. Medlemmarna har
därefter i sin tur visat filmen i olika sammanhang.
Genom den nya medlemmen WyWallet,
som hanterar mobilbetalningar för de fyra
största mobil/bredbandsleverantörerna (TeliaSonera, Tele2, Telenor och Tre), har den
svenska koalitionens verksamhet utvecklats
genom att nu också arbeta för att förhindra
att nya typer av betallösningar inte missbrukas i detta avseende. För att ytterligare förstärka den tekniska kompetensen har NetClean Technologies, ett teknikföretag som
utvecklar mjukvara, beviljats medlemskap.
Almedalen

Den 4 juli arrangerade Finanskoalitionen
ett seminarium i Almedalen på temat ”Nya
utmaningar i kampen mot barnpornografi
– vad kan samhällets aktörer göra?”. Samtidigt som finanskoalitionens arbete bidragit
till att antalet kommersiella internetsidor
med övergreppsmaterial minskar, så hittar
brottsligheten nya vägar. Inget tyder på att
övergreppen eller tillgången till övergreppsmaterial minskar i omfattning. Seminariet
ställde frågan vilka insatser som samhällets
aktörer kan göra för att förhindra att svenska

Rikskriminalpolisen, Finansinspektionen,
Finansdepartementet och Justitiedepartementet samverkar med Finanskoalitionen.
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Vi motverkar kommersiell
sexuell exploatering av
barn genom att förhindra
betalningar i de finansiella
systemen.
www.finanskoalitionen.se

M OT BA RNS E X HA NDE L
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dokumenterade övergrepp
TIPS TILL ECPAT HOTLINE

Finanskoalitionens ordförande Mats Odell på seminariet
under Almedalsveckan.
Foto: ECPAT Sverige.

köpare av barnpornografi bidrar till övergrepp. Bland
paneldeltagarna kan nämnas Mats Odell, ordförande
för Finanskoalitionen, Anna Hedh, europaparlamentariker, ECPAT, Rikskriminalpolisen, SEB och en representant från CGI.
Dialog med den europeiska finanskoalitionen

Under hösten har kontakt tagits med den europeiska
finanskoalitionen i syfte att se hur de båda koalitionerna kan samverka. Mot denna bakgrund bjöds
också en representant från den europeiska finanskoalitionen in till höstens medlemsmöte för att mer i detalj berätta om hur deras arbete bedrivs. Precis innan
jul beslöt den svenska Finanskoalitionen ansöka om
medlemskap i den europeiska finanskoalitionen, och
i början av 2014 var medlemskapet klart.

Tips från allmänheten på misstänkt barnsexhandel
fortsatte under året komma in till ECPAT Hotline,
som drivs med bidrag från Socialstyrelsen. Tipsen
består till största delen av misstänkt barnpornografi,
och för allmänheten är möjligheten att anmäla anonymt av stor vikt. Rikskriminalpolisens grupp mot
barnpornografi har uttalat att ECPAT Hotline fortsatt
är en viktig del i arbetet mot dokumenterade sexuella
övergrepp mot barn, och att samarbetet är värdefullt.
En webbannonsering om att anmäla misstänkt
barnpornografi till ECPAT Hotline gjordes på Aftonbladet.se under en månads tid. Under annonseringens första två veckor tredubblades antalet besökare
på Hotlinesidan, under de resterande två veckorna
var antalet besökare dubbelt så stort som en ”vanlig”
vecka. Antalet personer som klickade vidare från annonsen till Hotlinesidan var 10 382 stycken, vilket är
över Aftonbladets genomsnittliga klickfrekvens.
En undersökning som YouGov gjorde om barnpornografi under året på uppdrag av ECPAT Sverige
visade att de som stöter på misstänkt barnpornografi
på internet i regel inte gör någonting. Cirka åtta procent anmälde till polis, och en lika stor andel anmälde till ECPAT eller annan barnrättsorganisation.
Undersökningen visade också att de som inte stött på
misstänkt övergreppsmaterial i relativt hög utsträckning tror att de skulle anmäla det. Endast nio procent
svarade att de inte skulle göra någonting. En dryg
femtedel svarade att de känner till ECPAT Hotline.

23

människohandel

Annons publicerad i
Aftonbladet 26 maj 2013.
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Människohandel med barn och ungdomar för sexuella ändamål är ett globalt
problem. Profitörerna består av hallickar och människohandlare.
Handeln består av flera komponenter - rekrytering, transport och mottagande av offret. Slutmålet 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. Drivkraften bakom handeln är efterfrågan. Utan köpare som är beredda att betala skulle handeln inte existera.
PAHT: PARLIAMENTARIANS
AGAINST HUMAN TRAFFICKING

I mars höll ECPAT ett anförande på riksdagsseminariet Parliamentarians Against Trafficking (PAHT), ett
heldagsseminarium om internationell samverkan för
att förebygga och motverka människohandel. ECPAT
berättade om mekanismerna bakom den kommersiella sexuella exploateringen av barn. Seminariet är en
del av ett projekt som Europakommissionen genomför på olika platser runt om i Europa med syftet att
öka parlamentarikernas kunskaper i frågan.

EU-PLATTFORM MOT MÄNNISKOHANDEL

ECPAT Sverige deltog i november i EU Civil Society
Platform against Trafficking in Human Beings. Mötet, som arrangerades i Bryssel, var det andra i raden
för plattformen, som startades 2013.
ECPAT Sverige medverkade i diskussionerna
kring minskad efterfrågan, den främsta orsaken till
att barnsexhandel existerar, och lyfte specifikt behovet av preventiv vård för potentiella förövare samt
vård för dömda förövare. Då flertalet av de medverkande organisationerna hade fokus på offret, var förövarperspektivet en ny vinkel som togs emot positivt.
För att underlätta kommunikationen mellan de
närmare 200 europeiska organisationerna presenterades en online-plattform där medverkande ska kunna dela med sig av erfarenheter och hålla diskussionerna vid liv mellan de två ordinarie mötena varje år.
Syftet med plattformen är att föra samman och lyssna
till det civila samhällets erfarenheter och förslag på
ECPATs Frivilliggrupp på Anti-Traffickingdagen.

förbättringar för att arbeta mer proaktivt mot trafficking. EU-direktivet om förebyggande och bekämpande av människohandel, som Sverige har tillträtt,
utgör ryggraden i arbetet och skulle implementeras i
alla medlemsstater under våren 2013. Tyvärr saknas
fortfarande flera länder.

ANTI-TRAFFICKINGDAGEN

Fredagen den 18 oktober var det Anti-Traffickingdagen i Europa och ECPATs frivilliggrupp uppmärksammade detta i form av en offentlig aktion tillsammans med teatergruppen DreamBusiness och Röda
Korset. Medlemmar i frivilliggruppen stod i Röda
Korsets skyltfönster med budskap mot människohandel. Aktionen fick bra genomslag; många stannade till, tog emot den information om människohandel som delades ut samt fotade och filmade.

Foto: ECPAT Sverige.
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KANSLIET

Anders L. Pettersson efterträdde i oktober Helena
Karlén som generalsekreterare. Under en övergångsperiod agerade vice ordförande Didrik von Seth
generalsekreterare. Kansliets fasta personal under
2013 bestod utöver generalsekreterare av en kanslichef, pressekreterare, 1,5 juristtjänst, en marknadsföringsansvarig, en turism- och frivilliggruppsansvarig, en insamlingsansvarig, en ekonomiansvarig
samt en administratör och volontäransvarig. 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, både individuell och för hela kansliet,
har genomförts. Som exempel på kompetensutvecklande verksamhet för hela kansliet kan bland annat
nämnas planeringsmöte för personalfrågor (januari
2013) samt planering för verksamheten 2014 (september 2013). Vidare inleddes och slutfördes under
sista kvartalet 2013 ett arbete med att fastställa kärnvärden och funktionella kompetenser för ECPAT
Sverige samt att utarbeta arbetsbeskrivningar för
samtliga befattningar.
Personalbefrämjande aktiviteter har genomförts,
såsom sommaravslutning med båttur i Stockholms
skärgård.

MEDLEMSORGANISATIONER

ECPAT Sveriges medlemsorganisationer tar ställning
i arbetet mot barnsexhandel, och har rösträtt vid
ECPAT Sveriges årsmöte. Under året har flera av dem
hjälp till att sprida information om dokumentärfilmen ”När ingen ser”.

ÅRSMÖTE

Den 24 april höll ECPAT Sverige årsmöte. Årsmötet
valde enhälligt om Lars Arrhenius som ordförande.
Inger Davidson valdes om och Sandra Atler valdes in
som ny ledamot. Årsmötets organisationsmedlemmar valde Johan Strid från Scouterna som organisationsrepresentant på två år. Dokumentärfilmen ”När
ingen ser” visades också.
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RÅDET

Den 18 februari höll ECPAT Sverige rådsmöte där
David Fischer, professor i internationell rätt vid
Stockholms universitet var inbjuden för att berätta
om extraterritoriell lagstiftning (dvs när svenskar
kan dömas i Sverige för brott begångna utomlands)
inom barnsexhandel.

BESKYDDARE

Drottning Silvia är fortsatt ECPAT Sveriges beskyddare och ett viktigt stöd för organisationen och dess
budskap. Under 2013 arrangerades det årliga World
Child and Youth Forum den 22 oktober. Forumet,
som instiftades av kungafamiljen 2009, syftar till att
vara en oberoende plattform med utgångspunkt i
FNs Barnkonvention, där beslutsfattare från den civila sektorn, företag, stater och den akademiska världen tillsammas kan åstadkomma konkreta resultat.

ECPAT-AMBASSADÖRER

Riksspelman Åsa Jinder och skådespelaren Kjell Bergqvist har
under året fortsatt varit ambassadörer för ECPAT Sverige. Kjell
Bergqvist medverkade i kortfilmer
som berättar om ECPAT och om
lanseringen av dokumentärfilmen
”När ingen ser”, och han deltog
även vid premiären av filmen.

STÖDMEDLEMMAR

Antalet stödmedlemmar var vid årsskiftet cirka
800 personer, vilket var ungefär samma som 2012.
Även om totala antalet medlemmar inte ökade, så
växte antalet autogirostödmedlemmar. Totalt bidrog
stödmedlemmarna med 569 595 kronor till ECPATs
verksamhet.

FRIVILLIGGRUPPEN (FD UNGDOMSGRUPPEN)

Frivilliggruppen har i snitt setts minst en gång i månaden. Verksamheten har bestått av föreläsningar
och presentationer. Av dessa kan nämnas Frälsningsarmén, Wiks Folkhögskola, Mandelgårdens flyktingboende, Nordisk traffickingkonferens arrangerad av
DreamBusiness, Upplands Bro gymnasium, Betsson
och Unga Örnars Ledarforum.

organisation
I mars arrangerade ECPATs frivilliggrupp ett seminarium om människohandel med barn för sexuella ändamål på Stockholms universitet i samarbete
med Utrikespolitiska föreningen Stockholm.
Frivilliggruppen var också behjälplig under premiärkvällen av ECPATs film ”När ingen ser” och vid
ECPATs informationsbord på SIDAs filmvisning av
dokumentären ”Not my life”. Gruppen höll även en
skyltfönstermanifestation ihop med teatergruppen
DreamBusiness i samband med Antitraffickingdagen.

ministration på kansliet. Därutöver har ECPAT fått
hjälp med genomförandet av årsmötet, filmpremiär,
kansliets årliga glöggmingel för samarbetspartners
samt utskicken av informationsbreven.
Volontärens insats är så värdefull att ECPAT nominerade henne när PostkodLotteriet efterfrågade
förmånstagarnas egna hjältar i projektet #44förebilder.
Ytterligare fem volontärer har gjort ovärderliga insatser i samband med premiären av filmen.

VOLONTÄRER

Under 2013 har i huvudsak en volontär kommit
regelbundet under hela året och hjälpt till med ad-

ECPAT SVERIGES STYRELSE

Lars Arrhenius, ordförande
Inger Davidson, vice ordförande
Didrik von Seth, vice ordförande
Magnus Bergmar, representant medlemsorganisation
Johan Strid, representant medlemsorganisation
Sandra Atler, ledamot
Johan Forsberg, ledamot
Fredrik Lundh Sammeli, ledamot

RÅDSLEDAMÖTER

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, f d stf rikspolischef
Elizabeth Kuylenstierna, coach, föreläsare och författare
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt
Anna Lena Nilemar, kammaråklagare
Peder Ramel, koncernchef 3 Skandinavien
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi
Mårten Schultz, professor i civilrätt

MEDLEMSORGANISATIONER

Erikshjälpen
Farmaciförbundet
Frälsningsarmén
Hotell och Restaurang Facket, HRF
IOGT-NTOs Juniorförbund
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
PLAN Sverige
PMU Interlife
Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD
Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest, RSCI
Scouterna
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU
Stiftelsen Idéer för livet
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Resebyråföreningen, SRF
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
TCO
Unga Örnars Riksförbund
Vårdförbundet
World´s Children´s Prize Foundation
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Telenor är ny huvudsponsor för ECPAT Sverige.

TELENOR BLIR ECPATS FÖRSTA
HUVUDSPONSOR

Under året har Telenor kommit in som ECPATs första huvudsponsor. För att bli huvudsponsor krävs ett
stöd på minst 200 000 kr.
Telenor Sverige har ett samarbete med ECPAT sedan flera år tillbaka vad gäller socialt ansvarstagande. Telenor Sverige var en av de första aktörerna att
blockera barnpornografiskt material på nätet i samarbete med Rikskriminalpolisen. De har även antagit
ECPATs arbetsplatspolicy mot barnsexhandel och
har ett ECPAT team som arbetar internt för att sprida
kunskap och utbilda personalen inom barnsexhandel. Telenor verkar även för att i befintliga och nya
produkter och tjänster förebygga barnsexhandel.

Foto: ECPAT Sverige.

en omfattande lanseringskampanj av ECPATs dokumentärfilm ”När ingen ser”.
Lotteriet finansierar också ett treårigt projekt
som ECPAT genomför tillsammans med World’s
Children’s Prize Foundation med mål att ge en mil-

HELA FEM MILJONER FRÅN
POSTKODLOTTERIET

PostkodLotteriet står för ECPAT Sveriges enskilt
största intäkt och 2013 var utdelningen hela fem
miljoner kronor. Detta möjliggjorde bland annat
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ECPAT fick fem miljoner av PostkodLotteriet.
Foto: PostkodLotteriet.

ekonomi

ETT STORT TACK
FRÅN ECPAT SVERIGE
TILL ALLA GIVARE!
TILLSAMMANS KAN VI
GÖRA SKILLNAD.

jon flickor på tre kontinenter kunskap om sina rättigheter och om barnsexhandel.
PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut
4,9 miljarder kronor till den ideella sektorn och är
tillsammans med sina systerlotterier i Holland och
Storbritannien världens andra största privata givare
till ideell verksamhet.

ÖKAD INSAMLING

Under 2013 har insamlingen från allmänhet och företag ökat med 464 000 kr, dvs med hela 26 procent.
Hela åtta företag blev Vänföretag under året med gåvor på mellan 50 000 kr och 100 000 kr: ICA banken,
HSB Norra Storstockholm, LBB Fastighets AB, Länsförsäkringar, Marginalen Bank, SWIFT, 3 samt Ving.
Insamlat
organisationer/stiftelser
334 736 kr
Övrigt inkl ränta
Insamlat privatpersoner
88 983 kr
445 265 kr

EXEMPEL PÅ GIVARINITIATIV

Bromma församling i Stockholm har under året genomfört ett antal aktiviteter till förmån för ECPAT.
Resultatet blev hela 89 870 kr, som överlämnades till
ECPAT vid en ceremoni i januari 2014.
En privatperson skänkte under året hela 50 000 kr
och motiverade sin gåva så här: ”Jag är så otroligt glad
och tacksam för allt det fina arbete ni gör”.
Ett annat exempel är Lollo Stapel som tillsammans
med några kollegor genomförde ett dansevent till
förmån för ECPAT som inbringade 7 905 kr.
”Tack ECPAT för ert förtroende att låta oss få anordna ett event där alla pengar oavkortat gick till
ECPAT. Barnsexhandel är något så obeskrivligt mörkt
och hemskt som inte ska få finnas. Vi behöver upplysa
och informera mer om ECPATs arbete.”

Medlemsavgifter
767 105 kr
Statliga bidrag
1 825 000 kr
Postkodlotteriet
10 045 000 kr

Insamlat företag
1 953 814 kr

INTÄKTER

Administration
1 878 074
Insamling
880 914 kr
Mot människohandel
220 315 kr
Mot barnpornografi
907 114 kr
Mot barnsexturism
1 147 430 kr

Övergripande arbete
mot barnsexhandel
10 340 792 kr

KOSTNADER

Bromma församling samlade in pengar till ECPATs verksamhet. Micael Stehr, kyrkorådets ordförande, och Inger
Davidson, vice ordförande för ECPAT Sverige.
Foto: Alice Braun.
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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.

AirTours, Arctic Group, Arlanda Airport, Betsson Group, Bredbandsbolaget, ENOC System, Hilti Svenska AB, Kontur Konferens,
Lekolar, Länsförsäkringar Jönköping, Matador, MTO Säkerhet, Movab, Rabalder, Sick, SNÖ of Sweden, Tarento, Ticket,
Vårdcentralen i Skarpnäck, Wenell Management.

tack

Vi vill även tacka alla privatpersoner som skänker pengar. Era gåvor gör skillnad och
är ett viktigt bidrag till ECPATs arbete mot barnsexhandel. Ett stort tack även till
alla företag och volontärer som bidragit i samband med produktion och lansering av
ECPATs dokumentärfilm – När ingen ser.
Följ 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 72980.

Tackannons i SvD, december 2013.
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ÅRSREDOVISNING
2013-01-01 – 2013-12-31

ECPAT Sverige Org.nr 802402-5499

Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning.
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning – funktionsindelad
Balansräkning
Noter

31
34
35
36

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 74 länder. ECPAT
är enda svenska organisation med fokus på samtliga delar av
barnsexhandeln. 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 ECPAT Sveriges övergripande arbete mot barnsexhandel har
två stora satsningar pågått under året, båda finansierade av
PostkodLotteriet. Lanseringen den 1 oktober av ECPATs och
Momento Films dokumentärfilm ”När ingen ser” om barnsexhandel med inslag från Sverige, Kambodja, Sydsudan och Rumänien resulterade i att ca 35 000 personer såg filmen fram till
årsskiftet. Till premiären kom ca 350 specialinbjudna som på
olika sätt kan agera mot barnsexhandel. I samband med premiären fick ECPAT en debattartikel publicerad i Aftonbladet
om behovet av utbildning om barnsexhandel för rättsväsendet
och dagen efter svarade justitieminister Beatrice Ask och barnminister Maria Larsson med ett inlägg. Ca 8 600 personer såg
webbversionen av filmen på kampanjsidan naringenser.se. Filmen visades också på TV4 Fakta och på TV4 Play. Efter det andra året av samverkansprojektet med ECPATs medlemsorganisation World´s Children´s Prize Foundation har 923 flickor i
de 7 projektländerna utbildats till barnrättsambassadörer och i
sin tur stöttat bildandet av 11 356 barnrättsklubbar med totalt
163 331 flickor. Totalt har 723 876 flickor på 3 281 skolor utbildats om barns rättigheter, speciellt flickors rättigheter, samt
om barnsexhandel. Ett annat exempel från årets insatser är att
fem helsidesannonseringar i Aftonbladets tryckta upplaga genomfördes för att nå ut till allmänheten om hur man kan agera
för att motverka barnsexhandel. Annonsmätningar visade att
minst en halv miljon personer såg annonserna. Ytterligare ett
exempel från årets insatser är att ECPATs motionsunderlag till

riksdagsledamöter resulterade i 8 motioner som på olika sätt
tog upp barnsexhandel. Under året har också några lagändringar trätt i kraft som går i linje med synpunkter som ECPAT
fört fram i remissyttranden tidigare år: Dels införs utökad registerkontroll för de som arbetar med barn inom den ideella
sektorn gällande eventuella domar för sexualbrott mot barn.
Dels tas kravet på dubbel straffbarhet bort för brotten sexuell
posering och köp av sexuell handling av barn, dvs förövaren
kan straffas även om handlingen inte är brottslig i det land den
begåtts.
ECPAT Sveriges arbete mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn bestod bl a av fortsatta insatser inom den av
ECPAT initierade svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi. För att ytterligare förstärka den tekniska kompetensen
har NetClean Technologies, ett teknikföretag, beviljats medlemskap. Den europeiska finanskoalitionen publicerade under
året en rapport där det framkommer att endast ca 7,5 % av
tillgängligt övergreppsmaterial på Internet numera är kommersiellt. Rapporten konstaterar att detta är ett resultat bl a av
det arbete som finansbranschen genomför för att motverka betalningar till dessa Internetsidor. Tips om misstänkt barnpornografi till ECPAT Hotline, som drivs med bidrag från Socialstyrelsen, fortsätter att strömma in och möjligheten att anmäla
anonymt är av stor vikt för allmänheten. Rikskriminalpolisens
grupp mot barnpornografi har uttalat att ECPAT Hotline fortsatt utgör en viktig del i arbetet mot barnpornografi och att
samarbetet är värdefullt. En webbannonsering om att anmäla
misstänkt barnpornografi till ECPAT Hotline gjordes på aftonbladet.se under en månads tid. De första två veckorna av
annonseringen mer än tredubblades antalet besökare på Hotlinesidan, resterande två veckor dubblerades antalet besökare
jämfört med en ”vanlig” vecka. Antalet personer som klickade
vidare på annonserna för att komma till Hotlinesidan var
10 382, vilket är över Aftonbladets genomsnittliga klickfrekvens.
Årets arbete mot barnsexturism bestod bland annat av en omfattande annonsering till allmänheten, bekostad med bidrag
från Forum Syd, om att anmäla misstänkt barnsexturism och
att se ECPATs dokumentärfilm. Dels gjordes två helsidesannonseringar i tryckta Aftonbladet. En mätning visade att
motsvarande ca 520 000 läsare såg annonsen, ett mycket bra
resultat för ideella organisationers annonser. Av dessa uppgav
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motsvarande ca 295 000 läsare att annonsen innehöll nyheter
eller ny information, ett mycket bra värde. Webbannonsering
genomfördes också på stora sajter som aftonbladet.se, expressen.se och dn.se, men också på mindre specialsajter som
svenskafans.com och eurosport.se. Annonsering genomfördes
även på stolsryggarna i flygbussarna i Stockholm, Göteborg
och Malmö. En undersökning från YouGov visar att det är ca
62 %, motsvarande ca 3 590 000 personer i åldrarna 18-74 år,
som rest utomlands under de senaste fem åren och som svarar
att de vet hur de ska agera om de ser misstänkt barnsexturism.
Under året har ECPATs e-learningkurs använts av ca 90 % av
de svenska reseföretag som antagit ECPATs Uppförandekod
mot barnsexturism. Minst 500 anställda nåddes av utbildningen under året och den är inlagd som en del av standardutbildningen hos de tre största reseföretagen Apollo, Fritidsresor
och Ving.
I arbetet mot människohandel med barn har kontakterna med
Migrationsverket fortsatt. Ett möte med Migrationsverkets
barnsamordnare har genomförts under året och dialog har
förts med samordnaren för människohandelsfrågor. Migrationsverket erbjuder numera barnutbildning i hela landet,
där ECPATs frågor belyses i viss utsträckning. Under året har
ECPAT Sverige också hållit ett anförande på riksdagsseminariet Parliamentarians Against Trafficking och deltagit på ett
europeiskt möte om trafficking i Bryssel.

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

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. 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 på 5 045 000 kr till andra året av ett treårigt samverkansprojekt ”Rättigheter för en miljon flickor” mellan ECPAT
och World´s Children´s Prize Foundation. Nästan lika stor
var PostkodLotteriets utdelning till ECPAT på 5 milj kr, varav
drygt hälften gick till lanseringen av ECPATs dokumentärfilm.
Andra stora intäkter var gåvor från företag 1 180 428 kr, verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen 1 375 000 kr, medlemsavgifter 767 105 kr och buy aid ABs försäljning av kontorsmateriel till företag 613 386 kr.

2013
43 800

2012
40 198

2011
43 707

2010
46 555

2009
66 329

60 %
12,7 milj
1,8 milj
12,6 milj

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

82 %
9,6

82 %
7,9

79 %
7,1

72 %
7,1

80 %
7,1

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lanseringen av ECPATs dokumentärfilm om barnsexhandel
utgjorde den enskilt största arbetsinsatsen under året. En ny
generalsekreterare, Anders Pettersson, tillträdde i oktober och
vice ordförande Didrik von Seth fungerade som t f generalsekreterare på deltid under rekryteringsprocessen.

Medlemmar
ECPAT har tre olika medlemskategorier: medlemsorganisationer, stödmedlemmar och enskilda medlemmar. Vid årsskiftet
var antalet medlemsorganisationer 21, se Verksamhetsberättelsen, antalet stödmedlemmar 819 och antalet enskilda medlemmar 46.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I februari 2014 erhöll ECPAT 5 milj kr i utdelning från PostkodLotteriet.

Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2013-04-24 med 24 röstberättigade enskilda medlemmar, varav 4 via fullmakt, samt
röstberättigade representanter för 9 medlemsorganisationer.
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årsredovisning
Lars Arrhenius omvaldes som ordförande på två år. Sandra Atler nyvaldes och Inger Davidson omvaldes som ledamöter på
två år. Till organisationsrepresentant på två år nyvaldes Johan
Strid, Scouterna. Till valberedningen omvaldes Christian Diesen (sammankallande), Thomas Bodström, Lotta Segerström
och Ulrika Hagström (TCO) samt nyvaldes Madeleine Sundell
(Frälsningsarmén). Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor
KPMG, omvaldes som revisor på ett år och Kristina Ringvall,
auktoriserad revisor Grant Thornton, omvaldes som revisorssuppleant på ett år.

Kansliet har under året bestått av avgående generalsekreterare
Helena Karlén, t f generalsekreterare Didrik von Seth under
en övergångsperiod samt ny generalsekreterare Anders Pettersson plus ca 8 anställda: en kanslichef, 1,5 jurister / hotlineansvariga, en marknadsföringsansvarig, en turism- / frivilliggruppssansvarig, en pressekreterare, en insamlingsansvarig,
en ekonomiansvarig och en administratör.

Styrelsen har hållit 8 protokollförda styrelsemöten, plus två
konstituerande möten. Ledamöterna har varit följande:
Lars Arrhenius (Generalsekreterare Friends, tidigare Barnoch elevombud): Ordförande hela året. Deltagit på 6 möten.
Didrik von Seth (VD reseföretag): Vice ordförande hela året.
Deltagit på samtliga 8 möten.
Inger Davidsson (f d statsråd och riksdagsledamot). Vice ordförande hela året. Deltagit på samtliga 8 möten.
Catarina Andersson (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund): Organisationsrepresentant fram till årsmötet. Deltagit på ett möte.
Magnus Bergmar (World´s Children´s Prize Foundation): Organisationsrepresentant hela året. Deltagit på 7 möten.
Birgitta Engberg (poliskommissarie) Ledamot fram till årsmötet. Deltagit på 2 möten.
Johan Forsberg (mediakonsult): Ledamot hela året. Deltagit på
samtliga 8 möten.
Fredrik Lundh Sammeli (Unga Örnar och riksdagsledamot):
Ledamot hela året. Deltagit på 5 möten.
Sandra Atler (barnrättsjurist): Nyvald ledamot på årsmötet.
Deltagit på samtliga 6 möten efter årsmötet.
Johan Strid (Scouterna): Nyvald organisationsrepresentant på
årsmötet. Deltagit på 5 av 6 möten efter årsmötet.

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.

Förslag till resultatdisposition

Balanserat kapital vid 2013 års början:
Ändamålsbestämt Finanskoalitionen mot barnpornografi:
Ändamålsbestämt SpecialProjektets ränta:

3 426 455 kr
116 711 kr
75 516 kr

Förslag att årets underskott belastar det balanserade kapitalet:

- 31 922 kr

Detta ger ett totalt eget kapital vid 2013 års slut på:

3 586 760 kr
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RESULTATRÄKNING
Not

VERKSAMHETSINTÄKTER

2013

2012

2

Medlemsavgifter

767 105

747 002

Insamlade medel

12 778 815

10 777 577

1 825 000

1 800 000

5 512

55 899

15 376 432

13 380 478

-1 147 430

-1 307 689

Arbete mot barnpornografi

-907 114

-1 236 027

Arbete mot människohandel med barn

-220 315

-365 476

Statliga bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

VERKSAMHETSKOSTNADER

3,7,8

Arbete mot barnsexturism

Övergripande arbete mot barnsexhandel
Summa ändamålskostnader

Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

VERKSAMHETSRESULTAT

-10 340 792

-8 103 156

-12 615 651

-11 012 348

-880 914

-575 836

-1 878 074

-1 905 257

-15 374 639

-13 493 441

1 793

-112 963

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter

83 471

134 636

Summa resultat finansiella investeringar

83 471

134 636

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

85 264

21 673

ÅRETS RESULTAT

85 264

21 673

85 264

21 673

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

6
0

47 480

-117 186

-75 041

-31 922

-5 888

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET/
FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL
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årsredovisning
BALANSRÄKNING
Not

2013

2012

4

147 272

54 688

5

141 393

117 431

288 665

172 119

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

375

1 242

35 501

95 727

360 106

360 853

395 982

457 822

Kassa och bank

6 151 272

11 317 302

Summa omsättningstillgångar

6 547 254

11 775 124

SUMMA TILLGÅNGAR

6 835 919

11 947 243

75 516

75 041

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämt SpecialProjektet räntemedel
Ändamålsbestämt Finanskoalitionen
Balanserat kapital
Summa eget kapital

6
116 711

0

3 394 533

3 426 455

3 586 760

3 501 496

103 932

188 001

0

1 505

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Ränteskuld till Forum Syd/Sida

3 145 227

8 256 241

Summa kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 249 159

8 445 747

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 835 919

11 947 243
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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 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 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 		
2013

2012

Medlemsavgifter		
Stödmedlemmar och enskilda medlemmar
584 105
559 002
Medlemsorganisationer
183 000
188 000
767 105
Insamlade medel

Gåvor från enskilda personer
Gåvor från församlingar
Gåvor från Ladies Circle Sverige
Gåvor från övriga organisationer
Gåvor från företag
Från medlemsföretag till Finanskoalitionen
mot barnpornografi
PostkodLotteriet bidrag SpecialProjekt
Utdelning PostkodLotteriet
buy aid AB försäljning kontorsmateriel till
företag (ECPAT får 10% av nettopriset)
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747 002

		
297 590
207 695
119 544
123 484
0
357 635
34 736
35 153
1 180 428
612 045
160 000
5 045 000
5 000 000

0
4 280 000
4 000 000

613 386

730 602

årsredovisning
The Body Shop försäljning handkräm
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Axel F och Vilna Lindmarkers stiftelse
Sparare i Swedbank Robur Humanfond

0
300 000
0
28 131

77 000
300 000
30 000
23 963

		

12 778 815
10 777 577
Av insamlade medel har allt utom 136 483 kr insamlats via 90-konto (23 963 kr 2012).
		
Statliga bidrag		

Informationsbidrag Forum Syd/Sida, varav administrationsbidrag
33 000 kr (34 141 kr 2012)
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
		

450 000
1 375 000

500 000
1 300 000

1 825 000

1 800 000

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

2013

Styrelse (förlorad arbetsinkomst)
Generalsekreterare
Övriga anställda

665
681 752
3 400 577

2012
2 662
634 699
2 546 069

Totala löner och ersättningar		

4 082 994
3 183 430
		
Sociala kostnader		

1 415 350
1 132 960
(varav särskild löneskatt pensionspremier)
(145 202)
(123 689)
		
Av särskild löneskatt avser 43 678 kr (66 043 kr 2012) generalsekreteraren.
Se Verksamhetsberättelsen för ideella insatser.

NOT 4 INVENTARIER
		

2013

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar

247 478
146 562
-26 382

2012

204 488
42 990
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

367 658
247 478
		
Ingående avskrivningar
192 790
169 379
Utrangeringar
-26 382
0
Årets avskrivningar
53 978
23 411
Utgående ackumulerade avskrivningar		

220 386

192 790

Utgående restvärde enligt plan		

147 272

54 688

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Swedbank Robur Humanfond 			
Swedbank Robur Penningmarknadsfond			

100 000
41 393

124 005
42 046

			

141 393

166 051

NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Totalt innehav i fonder		
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Forts NOT 5			2013
Ingående bokfört värde			

2012

117 431

100 000

23 962
0

17 431
0

141 393

117 431

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

Ingående balans
0
75 041
Reserveringar
116 711
475
Utnyttjande
Årets resultat			

3 426 455

3 501 496

Utgående balans

3 394 533

Förvärv
Årets nedskrivning
Utgående bokfört värde			

NOT 6 EGET KAPITAL
Reserverat
Finanskoalitionen

Reserverat
Specialprojektet

116 711

75 516

-31 922
3 586 760

NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA
2013

2012

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Sverige

9,6

1,8

7,9

1,0

Totalt

9,6

1,8

7,9

1,0

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

0 kr

0 kr

NOT 8 AVGÅNGSVEDERLAG
Den 14 oktober 2013 tog en ny generalsekreterare över efter den gamla. Den avgående generalsekreteraren står till organisationens förfogande och erhåller ersättning i enlighet med sitt anställningsavtal tills det löper ut 2014-08-31 i samband med pension.
Stockholm 2014-03-10

Inger Davidson

Ordförande

Vice ordförande

Didrik von Seth

Magnus Bergmar

Johan Strid

Vice ordförande

World´s Children´s Prize Foundation

Scouterna

Sandra Atler

Johan Forsberg

Fredrik Lundh Sammeli

/ Anders Pettersson
Generalsekreterare

38

Lars Arrhenius

revisionsberättelse
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 2013.

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 2013.

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 11 mars 2014

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 2013 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor KPMG

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

39

: välj rätt företag
På ECPAT Sveriges hemsida kan du få aktuell information om vilka researrangörer, internetleverantörer och banker som
arbetar aktivt mot barnsexhandel. 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!

blunda inte
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.

anmäl
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.

40

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

Hill ECPA-0331404 Ljungbergs Tryckeri

det här kan
du göra

