För varje barns
rätt till en barndom
utan sexuella
övergrepp

VERKSAMHETSB E R ÄT T E L S E

Därför finns ECPAT Sverige

Men vi behövs ...

ECPAT borde
inte behövas.

... eftersom tonåringen under hot tvingades dela kränkande
bilder på sig själv. Och eftersom övergreppsbilderna på
flickan som våldtogs cirkulerar på nätet. Sexuella övergrepp på barn pågår just nu och barnen som drabbas
finns mitt ibland oss. Det kan vara din granne, ditt
barns kompis eller pojken som sitter mitt emot dig på
bussen. Ingen vet exakt hur många barn som exploateras
i sexhandel eftersom det är en brottslighet som sker i det
dolda där mörkertalen är höga. Vi misstänker att siffran
är hög, då dagens teknik gör det lättare för förövare att
komma i kontakt med barn, sprida övergreppsmaterial
och skapa nätverk med likasinnade.
Genom analyser av det granskade övergreppsmaterialet som inkommit till ECPAT Hotline, tycks våldet bli allt
grövre och barnen yngre. Skrämmande fakta där det bakom
varje siffra i statistiken finns ett barn med ett namn, en
födelsedag, känslor och förhoppningar om en framtid. Ett
barn som upplevt fasor vi inte kan föreställa oss. Men
att förfasas räcker inte. Vi måste våga se och våga agera.
Varje barn har rätt till en barndom utan sexuella övergrepp. Det har vi tillsammans en skyldighet att se till.
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Året som gått

Året som gått

Kampen för en värld fri från kommersiell sexuell exploatering av barn – barnsexhandel

Varje barn ska ha rätt till en barndom utan sexuella övergrepp

och sexuell exploatering. Med ett ovärderligt stöd från privat
personer och näringsliv har vi under året fortsatt vårt arbete
för att detta ska bli verklighet. Vi har spridit kunskap om de
utsatta barnens situation, initierat samarbeten, uppmanat
till agerande och bedrivit påverkansarbete för en förbättrad
lagstiftning som sätter barnet i fokus.

Ny dom förödande för polisens arbete
I kampanjen #backabarnen lyfte vi problematiken kring
EU-domstolens dom som innebär att internetoperatörer inte
längre behöver lagra data för brottsbekämpande ändamål. En
katastrofal dom som innebär att hundratals av de tips om barn
sexhandel som kommer in till polisen inte längre kan utredas.
Kampanjen väckte stor uppmärksamhet och nu hoppas vi att
lagstiftningen snart ses över. Ett utsatt barn har inte tid att vänta.

Rekord i antal nya månadsgivare
Årets julkampanj #stoppanäthandeln blev en av de starkaste
någonsin och vi slog rekord i antal nya månadsgivare som
tillkommit på en månad. En bidragande orsak var även vår
medverkan i Musikhjälpen där flera av oss gästade buren för
att sprida kunskap om barnsexhandel. Vår programchef
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barnet. Under året har vi arbetat med rapporten ”I gråzonen
– en rapport om lagliga sexuella kränkningar av barn”. Rappor
tens syfte är att öka kunskapen om gråzonsbilder och skapa en
diskussion om problematiken.

Ökning av illegalt material på svenska sajter

Maria Schillacis berättelse om barn som drabbats av könssjuk
domar väckte mycket starka reaktioner och blev ECPATs mest
uppmärksammade inlägg på sociala medier.

Sedan ECPAT Hotline startades 2005 har våldet i det granskade
materialet blivit allt grövre och barnen allt yngre. Under 2017
har ECPAT Hotline sett en kraftig ökning av illegalt material på
svenska sajter. Ökningen beror till stor del på den nyutvecklade
webbcrawlern och plattformen Arachnid som tagits i bruk i
Kanada och som är ett mycket effektivt verktyg för att hitta
olagligt material på nätet. Under våren 2018 tas Arachnid i
bruk även i Sverige, vilket är ett stort framsteg i arbetet för att
motverka barnsexhandel på nätet.

Barnpornografibrottet måste ses över

Branschsamarbeten ger resultat

Barnpornografi är ett bevis på ett allvarligt brott mot ett barn
och har inget med pornografi att göra. Under året har vi fort
satt vårt påverkansarbete för att ändra termen barnpornografi
till en beskrivning av vad det verkligen handlar om – doku
menterade sexuella övergrepp på barn. Vi har även fortsatt
vårt arbete för att ändra den nuvarande barnpornografi
lagstiftningen. Idag är barnpornografi ett brott mot allmän
ordning med böter som vanlig straffpåföljd, vilket kraftigt
förminskar brottets allvar och barnets lidande. Vi vill se en
lagstiftning som sätter barnet i fokus.

Att skapa en värld fri från barnsexhandel kräver insatser från
många olika aktörer och det ökade engagemang vi ser hos allt
fler företag och organisationer är oerhört betydelsefullt.
Under Nordiskt Forum 2016, en två dagar lång konferens
om sexuell exploatering av barn på nätet, initierades sam
arbeten mellan företag inom finans-, it-, och resebranschen i
syfte att gemensamt hitta vägar för att stoppa barnsexhandeln.
Tillsammans med de olika aktörerna har vi fortsatt att aktivt
arbeta med de handlingspunkter som sattes upp. Resultatet och
det pågående arbetet presenterades i fyra välbesökta seminarier
under Almedalsveckan.

Gråzonsbilder lyfts fram i ljuset
Filmen där den treåriga flickan leker i badkaret publiceras på
YouTube. En film som varken är olaglig eller ovanlig. Men kom
mentarerna till filmen innehåller grova sexuella kränkningar av
flickan. Det här är ett exempel på en av alla de filmer och bilder
som rör sig i gråzonen. I gråzonen finns bilder på barn som inte
alltid går att bedöma som illegala, men som i hög grad kränker

Sammanfattningsvis ett bra år
Sammanfattningsvis har 2017 varit ett år då vi nått goda re
sultat och kommit ännu en bit på vägen i kampen för en värld
fri från barnsexhandel. Men det finns mycket kvar att göra. Så
länge det finns barn som utsätts för sexuella övergrepp kommer
vi att fortsätta vårt arbete.

Kristina Sandberg
Tf generalsekreterare ECPAT Sverige
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Lagstiftningsarbete

Bakom varje bild finns ett barn
mycket allvarligt brott mot ett barn. Forsk
Bakom varje bild som går under
ning visar att det finns ett starkt samband
den missvisande termen barnmellan det som missvisande kallas för
barnpornografi och sexuella övergrepp. Nära
pornografi, döljer sig ett barn
hälften av de personer som dömts för barn
och en berättelse om vidriga
pornografibrott har även dömts för sexual
övergrepp som inte går att
brott mot barn, vilket talar sitt tydliga språk.
Att kalla detta brott för barnpornografi är
beskriva i ord. Trots detta är
därför helt felaktigt. Vi har länge bedrivit
barnpornografi idag ett brott
påverkansarbete för att ändra begreppet
mot allmän ordning med böter
barnpornografi till en beskrivning av vad
det verkligen handlar om – dokumenterade
som vanlig straffpåföljd. Det är
sexuella övergrepp på barn.
samma straff som ges för fortkörning eller nedskräpning på
Ett övergrepp som pågår i oändlighet
gatan. Lagstiftningen förminskar När sexuella övergrepp på barn dokumen
barnets lidande och återspeglar teras och läggs ut på nätet, sprids bilderna
och filmerna ofta blixtsnabbt över hela
inte brottets stora allvar. Vi vill
världen. De dokumenterade övergreppen
se en lagstiftning som sätter
kan cirkulera runt bland förövare i åratal
på nätet. För barnet kan detta kännas som
barnet i fokus.
Barnpornografi har ingenting med porno
grafi att göra utan är ett bevismaterial på ett
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att övergreppet pågår i oändlighet vilket
innebär ett livslångt trauma. Även själva
spridningen av brottet är därför ett sexuellt

övergrepp och ett brott mot den personliga
integriteten.

Lagstiftningen måste
ha barnet i fokus
I en forskningsrapport som vi presenterade
i februari 2017 granskar vi hur det juridiska
skyddet ser ut för barn i barnpornografilag
stiftningen och ger rekommendationer för ett
stärkt skydd. Bland annat vill vi att barnporno
grafibrottet flyttas från kapitel 16 i brottsbalken
som handlar om brott mot staten, till kapitel 6
i brottsbalken som handlar om sexualbrott.
Detta skulle ge barnet en tydligare status som
målsägande med de rättigheter som medföljer
och ge barnet ett erkännande av det grova brott
det blivit utsatt för.
Regeringen har nu tillsatt en utredning
angående barnpornografibrottet gällande
brottets placering, brottets beteckning samt
straffskalan. Utredningen som presenteras
18 juni 2018 är ett viktigt steg i arbetet med
att förändra lagstiftningen för att ge de utsatta
barnen bättre villkor.

Människohandeln med barn
Människohandel är ett komplicerat och
svårutrett brott där det finns stora brister i
kunskap om hur problematiken ser ut. Just
kunskapsbristen är en orsak till att det finns
få fällande domar av människohandel. Inom
människohandeln med barn har inga åtal
väckts mellan åren 2012–2015, trots 82
polisanmälningar och 39 inledda förunder
sökningar. Det är inte acceptabelt.
I mars 2017 lämnade vi in ett remissvar
på Människohandelsutredningens slutbetänk
ande. Vi ser positivt på flera av utredningens
förslag, men vill bland annat att utbildnings
insatser ska göras för alla aktörer som kommer i kontakt med offer för människohandel
och inte enbart inom polis- och åklagarmyndigheten, vilket utredningen föreslår. Vi vill
också att människohandel med barn ska
separeras från övrig människohandel genom
införandet av ett särskilt brott – människohandel med barn – då barns särskilda
utsatthet kräver separata lagar.

Äntligen straffbart att föreslå
träff med barn i sexuellt syfte
Grooming innebär att en vuxen person tar
kontakt med ett barn i syfte att sedan utnyttja
barnet sexuellt. Det är viktigt att kunna ingripa i
ett tidigt skede för att förhindra fysiska sexual
brott och 2009 instiftades en särskild groom
inglagstiftning. Lagstiftningen har dock inte
haft önskad effekt. Det har varit svårt att nå
upp till beviskraven vilket har lett till få fällande
domar. På ECPAT Sverige har vi under många
år bedrivit påverkansarbete för att en ändring
av denna lag ska genomföras, och nu har det
äntligen gett resultat. I januari 2018 förstärktes
lagstiftningen så att straffansvaret nu inträder
redan när en vuxen person föreslår en träff med
ett barn i sexuellt syfte. Det krävs inte längre
att den vuxne vidtagit ytterligare åtgärder för
att träffen ska komma till stånd, som att exempelvis boka ett hotellrum. Vidare har brottsrubriceringen ändrats till kontakt för att träffa ett
barn i sexuellt syfte. Maxstraffet för grooming
har också höjts från 1 till 2 års fängelse.

”Den 16:e juni 2017 tillsatte
vi en utredning som ska
göra en översyn av det som
fortfarande heter barn
pornografibrott – som man
också kan se över – och jag
tycker att det finns starka
skäl att överväga flytt från
16:e kapitlet i brottsbalken
till 6:e”

Justitieminister
Morgan Johansson

7

ECPAT Sverige verksamhetsberättelse 2017

Utan datalagring försvinner

bevismaterial
EU-domstolens dom om datalagring gör att polisen
står maktlös inför hundratals tips om barnsexhandel.

#backabarnen
Sverige kan inte ha ett regelverk som innebär att vi inte kan ingripa när vi känner till att
barn utsätts för sexuella övergrepp. Kampanjen #backabarnen drevs under hösten 2017
för att påverka lagstiftarna och informera Sverige om att polisen i princip inte längre kan
utreda sexualbrott mot barn på nätet. Kampanjen gav stort genomslag bland allmänheten
som uppmärksammades på datalagringsfrågans betydelse vid sexualbrott mot barn.
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Vikten av datalagring

I Sverige har vi kommit en lång väg och fått
ökad kunskap och fler resurser i kampen
för att skydda barn från sexuella övergrepp
och sexuell exploatering. Men i december
2016 möttes vi av ett stort bakslag. Då kom
nämligen en dom från EU-domstolen som
innebär att Sverige inte längre kan tvinga
internetoperatörer att generellt lagra data för
brottsbekämpande ändamål. En dom som gett
katastrofala följder för de barn som utsatts
för sexuella övergrepp. När data inte längre
lagras, försvinner bevismaterial på internet
och polisen kan inte gå vidare med hundratals
tips om sexualbrott mot barn som inkommer
varje månad.

Datalagring behövs för att
hitta de utsatta barnen
Polisens arbete handlar inte bara om att spåra
och lagföra förövarna, utan framför allt om

att hitta barn som utsätts för sexuella över
grepp och ta dem ur övergreppssituationen.
För att kunna gå tillbaka i tiden för att spåra
förövarna och hitta barnen behövs data
lagring. Alternativa metoder som vi känner
till idag är inte tillräckligt effektiva då det är
omöjligt att veta i förväg vem som kommer
att begå brott och när.

Utsatta barn har inte tid att vänta
I oktober 2017 släpptes en offentlig utred
ning som gav förslag på hur regeringen kan
hantera den situation som uppkommit. I
vårt remissvar som skickades in i januari
2018 argumenterar vi för att uppgifterna
polisen behöver för att kunna hitta barn
som utsätts för sexuella övergrepp måste
lagras. Vi vill se en lagstiftning som ställer
sig på barnets sida. Ett utsatt barn har inte
tid att vänta.

”Konsekvenserna av EU-dom
stolens dom om datalagring är
förödande för vårt utrednings
arbete av brott och framför allt
för de som begås på nätet. När
förövarnas elektroniska spår för
svinner har vi inget att gå vidare
med, och vi tvingas lägga ner
många utredningar. En allvarlig
följd av detta är att vi inte kan
hitta många av de barn som
befinner sig i pågående över
greppssituationer. Situationen
är ohållbar och behovet av en
ändrad lagstiftning är akut. Allt
stöd vi kan få i denna fråga är
värdefullt och vi är tacksamma
mot ECPAT som bedriver ett
viktigt påverkansarbete.”
Patrick Cordner, kriminalkommissarie
och chef för Nationellt it-brottscentrum
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Sexuella kränkningar av barn är lagliga –
Filmen där den treåriga flickan leker i badkaret publiceras på
YouTube. En film som varken är olaglig eller ovanlig. Men kommentarerna till filmen innehåller grova sexuella kränkningar av flickan.
Det här är ett exempel på en av alla de filmer och bilder som rör sig
i gråzonen – området mellan det legala och illegala.

i gråzonen
10

I gråzonen

I gråzonen återfinns bilder på barn som
inte alltid går att bedöma som illegala,
men som i hög grad kränker, objek
tifierar och sexualiserar barnet.
Av de tips som förra året inkom
till ECPAT Hotline och som
inte ledde till någon åtgärd
tillhörde 391 tips material
i gråzonen.

13.6k

Vem ser bilderna
på dina barn?

Att gråzonsmaterial är ett stort problem är
okänt för de flesta, men vi är alla berörda
av det, på ett eller annat sätt. Många av
oss har bilder på barn i våra mobiltele
foner, datorer och surfplattor. Bilder
och filmer delas och sprids på sociala
medier i miljontals varje dag, oftast
med goda intentioner. Men ibland
hamnar materialet i orätta händer.
I de flesta fall vet barnet inte ens

om att det förekommer bilder på hen som
sprids och delas av personer med ett sexuellt
intresse för barn. För de barn som fått
kännedom om spridningen kan konsekven
serna dock bli allvarliga. Spridningen av
materialet kan för barnet medföra en känsla
av maktlöshet och att kränkningen pågår i
det oändliga. Alldeles oavsett om barnet på
bilden vet om dess existens eller inte innebär
det en kränkning av barnets rätt att inte
exploateras sexuellt.

Svagt rättsligt skydd
Poliser och åklagare gör olika bedömning
ar om bilder är lagliga eller olagliga, vilket
skapar en rättsosäkerhet där barnets skydd
ser olika ut beroende på omständigheterna i
det enskilda fallet. ”Barn på bilder i gråzonen
har ett svagt rättsligt skydd och nuvarande
lagstiftning gör det svårt att vidta åtgärder
för att förhindra spridning av bilderna, trots
att det faktiskt kan röra sig om en sexuell

kränkning av barnet”, säger Sophie Josephson,
barnrättsrådgivare på ECPAT Sverige och en
av författarna till rapporten. ”En kriminalise
ring av bilder på barn som används i syfte att
tillfredsställa ett sexuellt behov skulle ge ett
starkt signalvärde, men det är inte säkert att
bristerna i skyddet av dessa barn skulle stärkas
enbart genom en striktare lagstiftning.”

Gråzonsrapporten
I december 2017 publicerade vi rapporten
”I gråzonen – en rapport om lagliga sexuella
kränkningar av barn”. ”Med rapporten vill vi
öka kunskapen om gråzonsbilder och skapa en
diskussion om problematiken inom rättsväs
endet, civilsamhället och bland allmänheten.
Barn har rätt till integritet och inflytande
över hur bilder av dem sprids. Inget barn ska
förekomma på sidor eller forum ägnade åt att
kränka barn sexuellt”, avslutar Isabella Kim,
barnrättsjurist på ECPAT Sverige och en av
författarna till rapporten.
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Starka samarbeten ger resultat

resultat

Starka samarbeten ger

Företag har en stor möjlighet att påverka och försvåra
handeln med barn i de branscher där de själva verkar. Vi
är därför oändligt tacksamma
mot de företag som tar en
aktiv roll i kampen för barnets
rättigheter och ser sig själva
som viktiga samhällsaktörer.
Företag inom finans-, telekom- och resebran
scherna erbjuder tjänster och produkter som
löper hög risk att utnyttjas i samband med
barnsexhandel. Under många år har vi därför
satsat på fördjupade samarbeten med dessa
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branscher. Alla företag, oavsett bransch är dock
viktiga i arbetet mot barnsexhandel. Företag
som tar ett aktivt avstånd mot barnsexhandel
bidrar till att problemet uppmärksammas och
att åtgärder för att motverka barnsexhandel
finns på plats. Genom att sprida kunskap hos
anställda, kunder och underleverantörer kan
företag medverka till att fler engagerar sig.

Nordiskt Forum
I november 2016 arrangerade vi Nordiskt
Forum där nyckelpersoner från myndigheter,
näringsliv och det civila samhället samlades
för att tillsammans hitta vägar för att stoppa
barnsexhandel. Under forumet togs åtta hand
lingspunkter fram där olika aktörer utsågs
som ansvariga för att utveckla åtgärderna.
Tillsammans med de olika aktörerna har
vi under 2017 fortsatt att aktivt arbeta med
handlingspunkterna. Under Almedalsveckan
anordnades fyra seminarier, där varje semi

”Samarbetet med ECPAT är starkt
kopplat till vår verksamhet och utgör
en viktig del av vårt sociala hållbarhetsarbete. Såväl medarbetare som kunder
uppskattar vårt engagemang och vi har
fått många positiva kommentarer.”

FOREX Bank
Vårt vänföretag FOREX Bank tar aktivt ställning mot barnsexhandel och
bidrar till vårt påverkansarbete genom att utbilda sin personal och sprida
information om barnsexhandel via externa och interna kommunikations
kanaler. Utöver påverkansarbetet ger FOREX Bank även ett betydande ekonomiskt stöd till vår verksamhet – under julkampanjen #stoppanäthandeln
gick FOREX Bank in och dubblade alla gåvor från privatpersoner, vilket gav
ett stort tillskott till insamlingen.

Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på Handelsbanken

narium tog upp åtgärdspunkter från Nordiskt
Forum. Seminarierna var välbesökta med
upp till 70 deltagare, och livesändes även på
Facebook. Ett viktigt påverkanstillfälle som
förankrade de framsteg som gjorts.

Agenda 2030
I FN:s globala hållbarhetsmål ”Agenda 2030”
som togs i bruk 2015, ingår alla barns rätt att
leva fria från sexuella övergrepp och sexuell
exploatering. Att utveckla strategier för hur
relevanta mål kan uppnås hos våra samarbets
företag är ett viktigt pågående arbete. Som en
del i detta anordnade vi under hösten 2017 en
workshop med tema Agenda 2030. Deltagarna
i workshopen tog tillsammans fram förslag
på hur företag i den privata sektorn kan bidra
till att stoppa barnsexhandel. Generellt var en
slutsats att det interna arbetet är det absolut
viktigaste och att många svenska företag har
låg kunskap om barnperspektiv.

Handelsbanken
Handelsbanken gick under 2017 in på sitt tredje år av samarbete med
oss. Genom vårt samarbete får Handelsbanken kunskap om barnsexhandel
och möjlighet att utbilda medarbetare och kunder i frågan. Tillsammans
arbetar vi för att försvåra och förhindra betalningar kopplade till sexuellt
övergreppsmaterial på barn.
I samband med Musikhjälpen 2017 i Umeå, höll Handelsbanken
tillsammans med ECPAT Sverige ett uppskattat kvällsevent om hur företag
kan bidra till att stoppa barnsexhandeln. Tillsammans diskuterade del
tagande företag, ECPAT och polis vad företag och privatpersoner kan göra
utifrån respektive förutsättningar.

”Att arbeta med hållbarhet och framför
allt barn ligger oss varmt om hjärtat.
Samarbetet med ECPAT skapar engagemang och stolthet både hos oss som arbetsgivare och hos våra medarbetare och
kunder.”
Kristina Meurke, hållbarhetschef på FOREX Bank
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Finanskoalitionen

Finanskoalitionen består av flera starka aktörer
inom finansbranschen som tillsammans arbetar
aktivt för att motverka barnsexhandel. Tack vare
deras arbete är det idag mycket svårt att betala för
övergreppsmaterial på barn med betalkort på nätet.
Efterfrågan på barns kroppar och övergreppsmaterial på barn
skapar en marknad där profitörer tjänar pengar på att förse
förövare med det de vill ha. En stor del av denna handel sker
på nätet där pengar överförs via olika betalningskanaler. I
samarbete med polisen och ECPAT Sverige arbetar Finans
koalitionen för att motverka dessa betalningar.
”Finanskoalitionen är ett bra exempel på hur näringslivet
genom samarbeten kan göra stora insatser i kampen mot barn
sexhandel”, säger Kristina Sandberg, tf generalsekreterare på
ECPAT Sverige.

Kryptovalutor gynnar förövare
Att Finanskoalitionen lyckats stoppa de traditionella betal
vägarna är en stor framgång, men i takt med den tekniska
utvecklingen uppstår nya betalsätt. Kryptovalutor som Bitcoin
ger hög anonymitet för användaren och riskerar därför att
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missbrukas av förövare. Att förhindra att övergreppsmaterial
köps och säljs med hjälp av sådana valutor, är en av utmaning
arna Finanskoalitionen arbetar med just nu.

Artificiell intelligens mot barnsexhandel
Under politikerveckan i Almedalen 2017 anordnade
Finanskoalitionen i samarbete med ECPAT Sverige ett
seminarium om hur artificiell intelligens kan användas för
att stoppa barnsexhandel. Hampus Adamsson, student vid
Uppsala universitet presenterade här sitt examensarbete om
de tekniska förutsättningarna att förhindra brottslighet i
samband med finansiella transaktioner. Han har bland
annat undersökt hur Machine Learning kan användas för att
spåra förövare på nätet. Ett värdefullt examensarbete som
visar på stora möjligheter att motverka barnsexhandel med
hjälp av ny teknik.
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Telekomkoalitionen

Telekomföretag
tar ställning mot
barnsexhandel
Den nya tekniken har gjort det enklare för förövare att komma i
kontakt med barn, sprida övergreppsmaterial och skapa nätverk
med likasinnade på nätet. Här har telekomföretagen genom sina
produkter och tjänster ett stort ansvar. Under 2017 stärktes samarbetet mellan företag i telekombranschen i syfte att tillsammans
hitta nya lösningar som motverkar barnsexhandel på nätet.
16

Idag är hela världen tillgänglig med ett par
knapptryck och filer delas online inom loppet
av sekunder. För barn som utsatts för sexuella
övergrepp innebär tillgängligheten av bilder och
annan dokumentation som visar händelsen, ett
ytterligare trauma. Nätet har också möjliggjort
en större kontaktyta mellan potentiella offer
och förövare. För att försvåra den här typen
av brottslighet och stödja polisens arbete har

samarbetet i branschen förstärkts under året
som gått. I november 2017 togs även beslutet att
under 2018 bilda en telekomkoalition bestående
av aktörer från de största telekomföretagen.

Samarbete skapar större möjligheter
Telekomkoalitionens målsättning är att ge
mensamt ta ett större ansvar och en tydligare

ställning mot barnsexhandel. Förhoppningen
är att branschen genom att samarbeta ska
kunna hitta bättre lösningar för att mot
verka barnsexhandel på nätet än vad som
finns idag. Genom det stärkta samarbetet
har telekombranschen möjlighet att arbeta
långsiktigt med frågan för att motverka barn
sexhandel och kan därmed göra en stor och
viktig insats för utsatta barn.

17
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”Vi vet att svenskar reser utomlands för
att förgripa sig på barn, och så länge
människor blundar och inte anmäler
kan de fortsätta ostört. Anmäl alltid,
utan anmälan finns inget att utreda.”
Clara Ludvigsson, sakkunnig jurist på ECPAT Sverige

Vaksamma
ögon
ska stoppa
resande förövare

I en tid med ny teknik,
nya resmål och billiga
flygbiljetter till länder
där många lever i extrem
fattigdom är fler barn än
någonsin i riskzonen för
att exploateras sexuellt
av resande förövare.
Många sexuella övergrepp på barn sker i
samband med resande. De som begår dessa
övergrepp kan vara turister, affärsresenärer
eller biståndsarbetare. I fattiga länder med hög
korruption och svag lagstiftning är risken att
bli straffad låg och barns kroppar säljs mycket
billigt. Betalningen är ibland ”bara” hot om
våld mot barnet självt eller dess familj, alter
nativt utpressning om publicering av över
greppsmaterial på internet. På ECPAT Sverige
har vi länge arbetat med att förhindra svenska
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förövare från att begå brott utomlands. Varje
barn, oavsett vilket land barnet bor i, ska ha
rätt till en barndom utan sexuella övergrepp.

Säg vad du såg
I Sverige finns en lagstiftning som gör att
svenska medborgare kan dömas i Sverige för
sexualbrott mot barn som begås utomlands.
Trots det ställs få svenskar inför rätta, brotten
kommer helt enkelt inte till den svenska poli
sens kännedom. I samarbete med Childhood
lämnade vi därför under hösten 2017 in en
ansökan om finansiering av projektet ”Säg
vad du såg” till Svenska Postkodlotteriet.
Syftet med ”Säg vad du såg” är att öka an
talet anmälningar och i förlängningen minska
övergreppen som begås av resande svenska
förövare. Utbildningsinsatser riktade mot
resebranschen och svenska aktörer utomlands
ska ge fler möjligheten att agera i kampen mot
barnsexhandel. Genom ett nät av vaksamma
ögon som följer en potentiell förövares hela
resväg ska det bli klart för resande förövare
att de inte längre kan undgå upptäckt.

The Code
För att effektivt kunna arbeta mot de
resande förövarna startade vi 1996 en
uppförandekod i syfte att få svenska
reseföretag att ta sitt ansvar och
förhindra att deras tjänster missbrukas
av resande förövare. Koden innebär
att företagen aktivt jobbar för att
minska sexuella övergrepp på barn,
bland annat genom att ställa krav på
leverantörer, utbilda egen personal
och informera resenärer. Idag är ”The
Code” en separat organisation som arbetar internationellt och har över 1 000
anslutna reseföretag över hela världen.

Anmäl alltid!
Många har någon gång sett ett misstänkt
fall då de varit på resande fot och varit
osäkra på vad de ska göra. Tveka inte –
anmäl till polisen eller ecpathotline.se

19
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ECPAT Hotline

Antal tips som kommit in till ECPAT Hotline

6 558
5 430

2016
3 082

2 754
2 169

2011

ECPAT Hotline –
från tips till
fällande dom
I januari 2017 dömdes en 42-årig man för grovt barnpornografibrott,
grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering
och sexuellt övergrepp mot barn. Det som börjat som en misstanke
om innehav och spridning av övergreppsmaterial ledde slutligen till
att flera barn i åldrarna 1,5 till 8 år kunde hittas och mannen dömas
till sex års fängelse. Gripandet och identifieringen av barnen var ett
direkt resultat av ett tips som kom in till ECPAT Hotline.
20

2012

ECPAT Hotline är en webbaserad anmäl
ningssida dit allmänheten anonymt kan vända
sig för tips om misstänkt barnsexhandel.
Tipsen granskas och skickas sedan vidare till
polisen, hotlines i andra länder och till Inter
pol. Sedan ECPAT Hotline startades 2005 har
våldet i det granskade materialet blivit allt
grövre och barnen allt yngre.
”Arbetet med ECPAT Hotline kan ge resultat
på kort sikt, exempelvis genom att illegala
sidor stängs, övergreppsmaterial tas ned och
att polisen kan identifiera ett barn eller en
förövare. Det kan också ge resultat på längre
sikt, genom effektivare metoder eller ökad
kunskap som är viktiga verktyg i kampen mot
den sexuella exploateringen av barn på nätet”,
berättar Thomas Andersson, senior rådgivare
på ECPAT Sverige och en del av ECPAT Hot
lines team sedan sex år.

Ett globalt arbete
Bilder och filmer som dokumenterar barn i
övergreppssituationer sprids ofta snabbt bland
förövare i många olika länder vilket kräver

2013

2 715

7 088

2017

15
20

2014

samarbete på en global nivå. När ECPAT Hot
lines arbete ger resultat beror det därför ofta
på samarbete mellan hotlines och polis i flera
länder. Den största delen av ECPAT Hotlines
arbete sker i nära samarbete med paraplyor
ganisationen INHOPE som samlar 51 hotlines
från 45 länder. Här deltar ECPAT Hotline
i det internationella samarbetet med att så
snabbt som möjligt ta bort övergreppsmaterial
från nätet, och att se till att tipsen hamnar hos
hotline i det land där materialet finns samt
hos Interpol. Samarbetet mellan INHOPE och
Interpol innebär att hundratals barn och förö
vare identifieras. Under 2017 skickade ECPAT
Hotline vidare hundratals tips till hotlines i
andra länder och mottog också en stor mängd
tips som lokaliserats till Sverige.

tagits i bruk i Kanada. Arachnid går igenom
hundratals bilder i sekunden och när den
hittar material som är känt sedan tidigare
eller som kan bedömas som illegalt, kontaktas
automatiskt den som ansvarar för fillagringen.
Under våren 2018 ansluter sig ECPAT Hotline
till arbetet med Arachnid, som första samar
betspartner i Europa. Ett betydelsefullt steg
som kan göra stor skillnad för barn som blivit
utsatta för sexuell exploatering på nätet.

Stora framsteg i teknikutvecklingen
Under 2017 har ECPAT Hotline sett en kraftig
ökning av illegalt material på svenska sajter.
Hela 1 417 tips har tagits emot jämfört med
2016 då enbart 88 tips kom in. Ökningen beror
till stor del på den nyutvecklade och effektiva
webbcrawlern och plattformen Arachnid som

Thomas Andersson
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”Why don´t you buy me”
”Den lille pojkens blick och ord
brände i min kropp. Jag träffade
honom sista kvällen vid strandpromenaden i Phnom Penh.
Han dök upp från ingenstans.
Han var sex-sju år gammal. Han
levde på gatan. ”Why don’t you
buy me?”, säger pojken. Jag
tappade nästan andan. Han tittar
på mig med en blick som är
outgrundlig. Ögon som sett allt.”
Under våren 2017 besökte ECPAT Sveriges
programchef Maria Schillaci, Kambodja
tillsammans med NOA (polisens nationella
operativa grupp), Länsstyrelsen Stockholm
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och World Childhood Foundation för att
samverka och lyfta frågor kring sexuell explo
atering av barn. Resan gav en skrämmande
inblick i hur fattigdom och korruption utgör
en fond för sexuell exploatering av barn. Men
också i hur fantastiska eldsjälar i organisationer
kämpar för att rädda barn med risk för sina
egna liv.

Barn som handelsvara
I Kambodja lever runt 50 000 barn på barn
hem. Av dessa barn har omkring 80% en
levande förälder som lockats att tro att de
genom att ge bort sitt barn kan ge barnet en
bättre framtid. Det finns barnhem där du
kan boka barn. För ett par timmar, ett par
dagar eller månader. Under resan fick Maria
information om en amerikansk medborgare,
dömd för sexualbrott mot barn i USA, som
öppnat ett barnhem i Kambodja. Dit tog han
även en grupp andra förövare som han lärt
känna i fängelset. Till slut jobbade hela grup
pen på detta barnhem.

”Mardrömmen är fullbordad. Som tur var upp
dagades detta fall. Men cynismen och grym
heten är systematisk. Att gömma sig förklädd
till hjälpare för de mest utsatta barnen. Det
vrider sig i min mage.”

Hjältar skapar hopp om framtiden
I Kambodja är barn och barns kroppar busi
ness. Men det finns människor som jobbar för
att rädda liv. Som samlar bevis för att polisen
ska kunna identifiera och gripa förövare. Som
hjälper barn med kläder så att de kan skyla
sina kroppar inför polisförhör när de hittas
i guest houses i händerna på förövare. Bland
dessa hjältar finns frivilligorganisationen
APLE (Action Pour Les Enfants).
”APLE räddar barn från gatan och återfören
ar dem med sina föräldrar där det är möjligt.
Barnen får möjlighet att gå i skolan och utbilda
sig till ett yrke. Organisationen samarbetar
även med andra aktörer för att tillhandahålla
medicinsk vård och psykosocialt stöd till sexuellt

Delegation träffar Kambodiansk polis
Foto: Anders Ahlqvist

utnyttjade barn. På ett sjukhus vi besöker
behandlas barn med könssjukdomar. Ja, barn.”

Vi kan göra skillnad
Många av de människor Maria mötte på sin
resa vittnar om att ansträngningarna för att
öka kunskapen om barnsexhandel i Kam
bodja börjar få genomslag. Det går att göra
skillnad. Men vi behöver bli fler som ser och
som agerar.
Under resan föddes idén om en barnrätts
bevakare kopplad till svenska ambassader
i världen. Barnrättsbevakaren ska vara en
person som förser ambassaderna med infor
mation om barns situation i landet och som
verkar som en röst för barnets rättigheter. I
maj 2017 lämnade vi in förslaget om barn
rättsbevakare till UD.

Thailand och Filippinerna tillsammans med
riksdagsledamöterna Christina Örnebjär (L)
och Veronica Lindholm (S). Resans syfte var
att utveckla samarbetet med ECPAT-kolle
gorna i Manilla, samt med svensk polis och
Interpols representanter i Sydostasien.
På plats i den filippinska byn San Miguel
i Cordova berättade Cordovas vice guvernör
om fiskare i byn som sålt sina båtar och fiske
redskap och köpt datorer. Dels för att fiskevat
ten blivit förstörda, men också för att intäkterna
från sexuella övergrepp via nätet blivit så stora.
I vissa fattiga kvarter har familjer gått sam
man för att bekosta snabba bredband. Bra bild
betyder sannolikt högre pris för övergreppen.
Tack vare bidrag från Postkodlotteriet har
vi nu fått möjlighet att stärka vårt samarbete
med både ECPAT i Filippinerna och APLE
i Kambodja för att bidra till att stoppa den
utbredda exploateringen av barn i regionen.

ECPAT Filippinernas huvudkontor

Resa till Thailand och Filippinerna
I augusti 2017 reste Anders Pettersson och
Kristina Sandberg från ECPAT Sverige till

Anmäl – du kan rädda ett barn!
Ser du misstänkt barnsexhandel när du
är ute och reser? Anmäl alltid till polis
eller till ecpathotline.se

23
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ECPOD

ECPOD
Barnsexhandel sker inte bara i
länder långt bort, utan även här
i Sverige. Det pågår hela tiden
och i alla samhällsgrupper, något
som kan vara svårt att ta till sig.
I podcasten ECPOD får vi lyssna
till människor som själva har varit
utsatta. Deras berättelser kryper
under skinnet och får lyssnaren att
inse att brottsligheten är på riktigt.
Under 2017 lanserade ECPAT Sverige barn
rättspodden ECPOD – om kampen mot barn
sexhandel. I podden som leds av journalisten
och författaren Caroline Engvall intervjuas
såväl brottsoffer och föräldrar som poliser,
jurister och barnpsykologer. Podden ger en
bred bild av barnsexhandeln och lyfter berät
telser från verkligheten som så ofta annars
tystas ned och som många tycker att det är
obekvämt att prata om.
”Många tror att barnsexhandel är ett
problem som bara sker långt borta, någon
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– sluta blunda börja lyssna
annanstans, och allmänheten har generellt
ganska låg kunskap om hur handeln med barn
ser ut idag, vad en kan göra om en ser något,
vilka barnen är och hur polisen arbetar”, säger
Josefin Hagström, digital kommunikatör på
ECPAT. ”Syftet med ECPOD är att öka kun
skapen om barnsexhandeln i Sverige; ju mer
kunskap människor har, desto större möjlighet
har vi att påverka och förändra.”
Responsen på ECPOD har varit bra, och
lyssnarna har uppskattat de starka berättelser
na som i och med poddformatet känns när
mare och verkligare. ”Det är inte alltför ofta
vi kan berätta om personers egna erfarenheter,
men när vi kan det så brukar det ge människor
en ny dimension av brottsligheten, den blir på
riktigt och de kan identifiera sig med vad som
hänt”, menar Josefin.
Det tredje avsnittet av ECPOD väckte
många reaktioner hos lyssnarna. Här berättar
34-åriga Anna om hur hon vid 10 års ålder
utsattes för ett sexuellt övergrepp av en nära
släkting. Ett övergrepp som Anna förträngde
i många år. När Anna var 16 år kom minnena
tillbaka. Minnesbilderna ville inte försvinna
och Anna mådde allt sämre, trots att hon
utåt sett verkade må bra. För att tillfälligt må

bättre började Anna använda sex som ångest
dämpande självskadebeteende.

”

Med ångesten försvann all
kontroll och allt risktänkande.
Jag började åka hem till män
jag inte alls kände och talade
aldrig om var jag var. Det fanns
tillfällen då jag kände att det
var farligt, men oftast körde jag
över min egen magkänsla för
det var viktigare att få det där
lugnet i kroppen några minuter.
Jag höll på så här i fyra år och
många gånger gjorde jag saker
jag inte ville göra. Jag kände inte
att jag hade något eget värde
utan att jag bara var till för
männens skull. Till slut gick det
så långt att jag kunde ha flera
män samma dag.”

Ulla Thorslund, psykolog som har jobbat
länge med barn som utsatts för övergrepp be
rättar i poddavsnittet att Annas situation inte
är ovanlig. ”Många ungdomar berättar att de
efter ett övergrepp blir så rädda att de kapslar
in minnena och inte berättar för någon om
vad som hänt. Minnena kan sedan dyka upp
vid ett senare tillfälle som flashbacks. Känslor
av värdelöshet, att kroppen är förbrukad och
sex är det enda man duger till är också vanligt.
Sex blir en ångestlindring som fungerar för en
stund.”
Annas historia är bara en av många starka
berättelser som återges i ECPOD, berättelser
som får oss att inse att barnsexhandel händer
på riktigt. Lyssna på ECPOD och ta del av
verkligheten.

ECPOD hittar du
på bland annat
Soundcloud,
Itunes och Acast.
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Mötet med utsatta barn

Maria Schillaci är barnpsykolog med lång

erfarenhet av att arbeta med barn som
utsatts för sexuella övergrepp. Idag arbetar
Maria som programchef och analytiker
på ECPAT Hotline där hon analyserar
övergreppsmaterial som anonymt anmälts
av allmänheten. I sitt arbete har hon mött
många utsatta barn som alla har haft en
smärtsam ryggsäck att bära. Barn som farit
oerhört illa, men som med hjälp och stöd
ofta lyckats hitta en väg tillbaka till ett vär
digt liv. Här berättar hon om sitt arbete och
de barn hon mött längs vägen:

”

Jag har alltid slagits av utsatta barns
lojalitet till förövaren och viljan att fin
na en mening där ingen mening finns.
Men jag har också berörts av den inneboende
motståndskraften som finns i barn att vilja
finna en väg framåt. Jag har haft förmånen att
hjälpa barn tillbaka till den vägen och det bety
der allt att få se ögon som börjar se hopp igen.

”De barn jag har träffat har
överlevt – inte levt – sin
barndom, samtidigt som
de gått i skolan, haft sina
fritidsintressen och gjort allt
det alla andra barn gör.”
26

Skam och skuld gör
det svårt att berätta
Kanske var allt en lek? Eller var det mitt fel, det
som hände? Var det något jag gjorde? Utsatta
barn är ofta förvirrade kring vad som har hänt.
Om förövaren är en närstående kan det kännas
skamfyllt att berätta om vad som skett. Lojali
teten mot förövaren är ofta stor och barnen vill
skydda de närstående trots det de utsatts för.
Jag har ofta mött barn som hotats av förövaren
att barnet kommer att få skulden om det säger
något. Eller ännu värre, att barnets anhöriga,

husdjur eller något annat värdefullt kommer
att skadas på ett eller annat sätt.

Förövaren är ingen isolerad kuf
Offer och förövare finns här, mitt bland oss.
Det är inte isolerade grupper som finns någon
annanstans, vilket är en vanlig uppfattning.
Tvärtom, när yngre barn drabbas är förövaren
oftast någon som barnet känner, det kan vara
en familjemedlem, en släkting eller en granne
till barnet. För att vi på allvar ska kunna be
kämpa sexuella övergrepp mot barn måste vi
sluta tänka på förövaren som en isolerad kuf.
Det är inte så verkligheten ser ut.

Sexuell exploatering på
nätet ger men för livet
Det är inte bara fysiska övergrepp som skapar
livslånga trauman. Forskning visar att över
grepp på nätet där barnet inte har träffat förö
varen kan få lika allvarliga konsekvenser som
övergrepp som sker utanför nätet. Jag har varit
med om förövare som fått barn att utföra våld
täktsliknande handlingar på sig själva framför
webbkameran. Och jag har sett barn som
under hot tvingats dela bilder av sig själva där
de poserar nakna. Med bilder och filmer som
ligger kvar på nätet i åratal kan det för barnen
kännas som att övergreppen aldrig tar slut.

En del barn visar inget
En del barn som utsatts för övergrepp visar inte
några symtom alls utan håller allt inom sig.

Jag har mött barn som gör bra ifrån sig i
skolan, har fritidsintressen och många kom
pisar. Men som även blir utsatta för sexuella
övergrepp. Andra barn blir arga och irrite
rade och kan inte kontrollera sin ilska. Att
börja uppträda på ett sexuellt utmanande sätt
eller försätta sig själv i riskfyllda situationer
där sex är inblandat är också vanligt. Enstaka
symtom behöver förstås inte vara tecken på
övergrepp utan kan bero på helt andra saker.
Det är därför viktigt att vi försöker förstå
innebörden av symtomen och ser dem i ett
sammanhang utifrån barnets egen berättelse,
familjebild och liv i övrigt.”

Anmäl alltid din oro
Sexuella övergrepp mot barn är ett
ämne som väcker så mycket känslor.
Men ilska och tårar hjälper eller räddar
inga barn. Som föräldrar, grannar, familj
och vänner måste vi ta bort skygglapp
arna. Vi måste ta barnens berättelser på
allvar och anmäla varje misstanke om
barnsexhandel direkt till polisen eller till
ECPAT Hotline. Tänk inte ”Tänk om jag
har fel”. Tänk istället ”Tänk om jag har
rätt”. Om polis och socialtjänst inte får
in anmälningar, kan de inte heller göra
något. Det är allas vårt gemensamma
ansvar att inte blunda.

”Hittills har
mitt liv bara
handlat om
att överleva,
nu kan jag
börja leva”
Flicka,
12 år som
utsatts för
sexuella
övergrepp
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Kommunikation under året

Ökad kunskap skapar engagemang
Vårt arbete för att öka kunskapen om barnsexhandel
är något av det viktigaste vi
gör. För det är först när vi är
medvetna om brottsligheten
som vi kan agera och göra
skillnad.
Under året har vi drivit flera uppmärksam
made kampanjer som satt barnets rättigheter
i fokus. Genom sociala medier har vi upplyst,
startat debatter, engagerat och väckt käns
lor. Våra inlägg får ofta stor spridning och
många likes, delningar och kommentarer,

vilket är ett bra tecken på att vi lyckats med
vår målsättning – att sprida kunskap om
barnsexhandel.

#backabarnen
Varje månad får polisen och ECPAT Sverige
in över tusen tips på sexuella övergrepp mot
barn på nätet. I december 2016 kom en dom
från EU-domstolen som innebär att Sverige
inte längre får tvinga internetoperatörer att
lagra data för brottsbekämpande ändamål.
Till följd av detta kan polisen inte längre
utreda många av de tips som kommer in.
För att hitta de barn som utsätts måste lag
stiftningen anpassas. I syfte att sätta press
på politikerna startade vi kampanjen
#backabarnen. Under 2017 inledde vi även
samtal med telekomoperatörer för att öka

ansvaret för barnsexhandel. Läs mer på
sidan 16.

Julkampanjen – #stoppanäthandeln
Det är inte bara julklappar som köps på nätet.
Varje dag beställs och livestreamas sexuella
övergrepp på barn i en nattsvart näthandel som
pågår i det dolda. För att stoppa näthandeln
med barn måste vi bli fler. Vår julkampanj
#stoppanäthandeln gav stort genomslag och
genererade många bidrag från privatpersoner.

Musikhjälpen
Årets utan tvekan starkaste inlägg på sociala
medier var ett inslag från Musikhjälpen där vår
programchef Maria Schillaci gästade buren och
berättade om barn som drabbats av könssjuk

domar. Det blev en ögonöppnare för många
och en tung verklighet att ta in. När sändningen
avslutades var programledarna i tårar.

#ecpatchallenge
Tystnaden är förövarens bästa vän. Det är
först när vi vågar prata om övergreppen
som vi kan förändra. #ecpatchallenge är en
utmaning till privatpersoner, näringsliv och
politiker att göra vad de kan för att stoppa
barnsexhandeln. Under 2017 har bland annat
justitieminister Morgan Johansson och barn
minister Åsa Regnér antagit utmaningen.

Almedalen
ECPAT Sverige anordnade fyra välbesökta
seminarier under Almedalsveckan. Under

seminariet ”Telekomsektorns nyckelroll”
samlades aktörer från it- och telekom
branschen samt ansvariga politiker för att
diskutera vad som kan göras för att motverka
barnsexhandel på nätet. Diskussionen gav
stort genomslag och blev startskottet till en
politisk förändring. Ett viktigt framsteg i
vårt arbete för att påverka till en förändrad
lagstiftning som gynnar barn som utsatts för
sexuella övergrepp på nätet.

Sexualkunskapslyftet – #låtstå
Sexualkunskap är viktigt för att förebygga
sexuella övergrepp. Ändå genomförs inte
sexualundervisningen i skolan på ett likvär
digt sätt över landet. För att motverka detta
har vi tillsammans med Barnafrid inlett ett
arbete för likvärdig sexualundervisning på
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Morgan Johansson – #backabarnen

skolor i Sverige. I kampanjen #låtstå lyfte vi
denna viktiga fråga.

Vad är …?
Vad är egentligen en pedofil? Och vad inne
bär grooming? I en serie bloggartiklar redde
vi ut och förklarade vad olika begrepp och
termer inom barnsexhandel innebär.

ECPOD
Under året lanserade vi i samarbete med
författaren Caroline Engvall, barnrättspodden
ECPOD – om kampen mot barnsexhandel.
Podden ger en bred bild av barnsexhandeln
och lyfter berättelser från verkligheten som så
ofta annars tystas ned och som många tycker är
obekvämt att prata om. Läs mer på sidan 24.
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ECPAT-seminarium – Almedalen

Agenda 2030-panel – Almedalen

Goda resultat och stora insatser under året

Goda resultat och

stora insatser
under året

”Med stor ödmjukhet vill vi rikta
det varmaste av tack till alla
fantastiska givare. För att kunna
fortsätta vår kamp, mot ett av
de grövsta övergrepp ett barn
kan utsättas för, är vi beroende
av bidrag och engagemang från
omvärlden.”
Emma Edwall, insamlingschef på ECPAT Sverige
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Totala intäkter +27%
2017

Kampen för en värld fri från barnsexhandel kräver stora insatser från många olika

17 465 659 kr

aktörer och vi är mycket glada över att en2016

13 784 646 kr

gagemanget från såväl företag som privat
personer ökat starkt det senaste året.
Engagemanget och viljan att förändra som vi möts av från
allt fler aktörer är mycket betydelsefullt. Genom att dra
fram brottsligheten i ljuset, våga prata om de utsatta bar
nens verklighet och den efterfrågan som driver handeln med
barn framåt så kan vi tillsammans aktivt ta ställning mot
barnsexhandel. Vår påverkanskampanj #backabarnen blev

exempelvis startskottet till en diskussion bland politiker och
allmänhet om vikten av datalagring för brottsbekämpande
ändamål. Ett stort tack till alla som hjälpte oss att lyfta denna
viktiga fråga.

Goda resultat från insamlingen
Under året har bidragen från privatpersoner ökat enormt
med ett nytt rekord i antal nya månadsgivare på en månad.
Det är mycket glädjande siffror som är avgörande för vårt
kommande arbete för barnets rättigheter. Det goda resul
tatet beror till stor del på en lyckad telemarketingsatsning
och flera uppmärksammade kampanjer med hög aktivitet
i sociala medier. Årets julkampanj #stoppanäthandeln blev
en insamlingssuccé som förstärktes av att FOREX Bank och
Länsförsäkringar Bank dubblerade gåvorna från privatpersoner
under december.
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Goda resultat och stora insatser under året

Totala intäkter
Övriga intäkter
45 668 kr

Totala kostnader

Medlemsavgifter
74 000 kr

Bidrag (26%)
4 494 121 kr

Administration (10%)
1 812 453 kr
Insamling (14%)
2 433 633 kr

Totalt

Totalt

17 455 926 kr

17 465 659 kr

Johan Harlén

Gåvor (74%)
12 851 870 kr

Arbete mot
barnsexhandel (76%)
13 209 840 kr

”Det märks att vi arbetar med en fråga som är väldigt angelä
gen för människor. Det är lätt att svara ’ ja’ på frågan om att
stödja arbetet mot barnsexhandel med en gåva”, säger Johan
Harlén, projektledare för ECPAT Sveriges privatinsamling.

Bidrag från företag
Allt fler företag och organisationer väljer att bidra till vår kamp
mot barnsexhandel. Under 2017 stöttade över 40 företag vår
verksamhet och vi samlade in runt 3,2 miljoner kronor genom
allt från stora samarbeten till mindre bidrag från olika företag.
Vi har bland annat välkomnat Smarteyes och Perfect Life som
nya vänföretag och vi har fortsatt det goda samarbetet med alla
våra befintliga stöd- och vänföretag (som listas på ecpat.se).
Under året gick vi in på vårt femte år som förmånstagare till
Postkodlotteriets överskott, ett betydande bidrag som möjlig
gjort finansieringen av flera viktiga projekt. Bara under 2017
fick vi ta emot den svindlande summan 7,9 miljoner kronor.
I år firar vi även 15 år av samarbete med företaget buy aid
som säljer kontorsmaterial till förmån för oss. Tack vare deras
kunniga och engagerade medarbetare har vi genom åren fått
in över 20 miljoner kronor i bidrag.
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Engångsgivare +122%

Månadsgivare +26%
6 165
1 615
1 285

2017
2016

2017
2016

2 778
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Tillsammans för en värld fri från barnsexhandel

Tillsammans för en värld fri från
barnsexhandel
På ECPAT Sverige arbetar vi in-

tensivt för att förhindra barnsex-

handel, men utan hjälp kommer vi

inte långt. Först när vi tillsammans
engagerar oss kan vi på allvar

bidra till en framtid där inget barn
tvingas in i sexhandel.

Det kan handla om ett bidrag på hundra
kronor från en privatperson, ett anonymt tips
till ECPAT Hotline, ett samtal med barn om
rätten till sin egen kropp eller ett företag som
aktivt tar ställning mot barnsexhandel. Alla
insatser är viktiga och det finns mycket att
göra. Du kan också bidra.

Engagera företaget
Som samarbetsföretag till oss utvecklar vi
arbetet mot barnsexhandel i er verksamhet.
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Genom ert engagemang tar ni ställning mot
barnsexhandel samtidigt som vi tillsammans
arbetar för att minimera risken att era tjänster
eller produkter missbrukas för att exploatera
barn sexuellt.

Sprid kunskap

Med kunskap kommer makten att påverka
och förändra. Att synliggöra och öka med
vetenheten om barnsexhandel är därför
oerhört viktigt. Dela med dig av din kunskap
till personer i din omgivning och prata med
ditt barn om rätten till kroppslig integritet.
Genom att dela, gilla och kommentera våra
inlägg på sociala medier kan du bidra till att
fler personer får insikt i vad barnsexhandel
innebär.

Lär dig om barnets nätvanor
Förövare söker ofta upp potentiella offer via
sociala medier och chattsidor, där det är lätt
att vara anonym. Genom att prata med ditt
barn om risker och utforska de sidor, appar

och forum som barnet besöker på nätet kan
du minska risken för att barnet råkar illa ut.

Anmäl

Tveka inte att anmäla alla former av miss
tänkta sexuella övergrepp på barn. Ditt tips
kan vara den pusselbit som behövs för att
stoppa en övergreppssituation och identifiera
offer och förövare. Till ECPAT Hotline kan
vem som helst anonymt anmäla alla former
av misstänkt barnsexhandel. Kontakta alltid
polisen vid akuta ärenden.

ställ frågor och välj företag som aktivt tar
ställning och arbetar förebyggande mot
barnsexhandel!

Sök hjälp

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig
som känner oro kring tankar och handlingar
gällande din sexualitet. Hit kan du även ringa
som anhörig eller om vill du ha svar på frågor
gällande sexuellt problembeteende. PrevenTell
når du på 020-66 77 88.

Ställ krav och gör aktiva val
Tre branscher är särskilt viktiga i kam
pen mot barnsexhandel. Det handlar om
bank- och finansbranschen som kan stoppa
betalningar för övergrepp på barn, resebran
schen som kan förhindra att övergrepp sker
i samband med resande och it- och telekom
branschen som kan samarbeta och lämna ut
uppgifter till polisen vid misstanke om brott.
Här är dina val som konsument viktiga;

Stöd oss
Ekonomiskt stöd är en förutsättning för
att vi ska kunna fortsätta vårt arbete mot
barnsexhandel.
Swisha en gåva till 90 34 34 9 eller bli
månadsgivare på ecpat.se.
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Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT
Sverige avger härmed följande årsredovisning.

Allmänt om verksamheten
ECPAT Sverige är en ideell förening och barnrättsorganisation vars vision är en värld utan
barnsexhandel. ECPAT Sverige är självständig
medlem i ECPAT Internationals globala
nätverk av 102 organisationer i 93 länder.
ECPAT Sveriges ändamål är att genom
informations-, opinions- och påverkansarbete
samt i samverkan med andra parter, bidra till
att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel. ECPAT Sverige verkar för att olika
svenska och internationella samhällsaktörer
på bästa sätt ska agera för att motverka den
globala barnsexindustrin. ECPAT Sverige gör
detta genom att tillhandahålla information, ge
förslag på konkreta åtgärder och understryka
efterfrågan på barn som en drivkraft i barnsexhandeln. ECPAT Sveriges konkreta arbete innefattar drift av en webbaserad hotline för tips
om misstänkt barnsexhandel och samverkan
med Polisens Nationella Operativa avdelning
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(Nationellt IT-Brottscentrum, sexuella
övergrepp mot barn); informations- och
påverkansarbete riktat till politiker, utredare,
myndigheter och journalister; informationsinsatser och opinionskampanjer riktade till
allmänheten; samverkan med relevanta bolag
inom näringslivssektorerna IT/telekom, bankoch finans samt inom rese- och turismnäringen.
ECPAT Sverige har tre 90-konton, bankgiro 903-4349 och 900-5679 samt plusgiro
90 34 34-9, och verksamheten kontrolleras
av Svensk Insamlingskontroll. ECPAT Sverige
är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, och tillämpar FRIIs Kvalitets
kod. Privatpersoner och företag kan utöver
gåvor till ECPAT Sveriges 90-konton stödja via
kortbetalningar på ECPAT Sveriges hemsida,
sms-gåvor (mer information på ecpat.se),
Swish till 90 34 34 9 samt via autogiro.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
ECPAT Sveriges strategiska målsättning är att
öka kunskapen hos prioriterade målgrupper

om kommersiell sexuell exploatering av
barn i syfte att skapa förståelse för frågans
angelägenhet; engagera prioriterade målgrupper att ta ställning och på olika sätt
agera mot kommersiell sexuell exploatering
av barn; förhindra fler av dessa brott genom
förebyggande insatser, adekvat lagstiftning
och minskad tillgänglighet.
Måluppfyllelse i det brottsförebyggande
arbetet under året:
Den årliga undersökningen från företaget
YouGov, som redovisar kännedomen om
ECPAT Sveriges webbaserade anmälningssida ecpathotline.se, uppvisar en ökning
från 27% år 2016 till 33% år 2017. Tipsen till
ECPAT Hotline ökade från 6 558 under 2016
till 7 088 under 2017. Tipsen granskas och
hanteras av ECPAT Sverige enligt polisens,
INHOPEs och Interpols instruktioner och
vidarebefordras sedan till polisens nationella
specialgrupp eller till relevant mottagare i
andra länder via INHOPE, det internationella nätverket av hotlines. En viktig effekt
under året av INHOPE-medlemskapet var

en kraftig ökning av tips som bedömdes vara
dokumentation av sexuella övergrepp på
barn lokaliserade till Sverige (svensk server,
svensk förövare eller brott som begåtts i
Sverige). Under 2017 inkom 1 417 sådana tips
från INHOPE-nätverket, jämfört med 72
stycken under 2016 (det totala antalet illegala
tips lokaliserade till Sverige under 2016 var
88). Detta kan till stor del tillskrivas det kanadensiska verktyget Arachnid. En annan tydlig
trend under 2017 var en märkbar ökning av
kvinnliga förövare i bild- och filmmaterial.
Finanskoalitionen mot barnsexhandel,
som startade 2009 på initiativ av ECPAT
Sverige, har flertalet banker samt ett antal
andra finansaktörer som medlemmar.
Finanskoalitionen initierade och handledde
under 2017 ett examensarbete om artificiell
intelligens och genomförde tillsammans med
ECPAT Sverige ett seminarium under
Almedalsveckan då bland annat resultatet
från examensarbetet presenterades. Sedan
2016 är Finanskoalitionen en egen ideell
förening där ECPAT Sverige innehar posten
som vice ordförande i föreningen.

ECPAT Sverige har sedan Nordiskt Forum i
november 2016 regelbundet träffat Sveriges ledande mobiloperatörer och skapat ett forum
för systematisk dialog om hållbarhetsarbete
kopplats till att motverka barnsexhandeln
och samverkan mellan näringsliv, offentlig
sektor och civilsamhälle.
Partnersamarbetet med Svenska Handels
banken gick under 2017 in på sitt tredje
år. Fokus har även under detta år legat på
utbildning och kommunikation. Banken har
bland annat ett ECPAT-team med representanter från flera olika områden som under
året fortbildats. I samband med Musikhjälpen
i december 2017 anordnade Handelsbankens
Umeå City-kontor tillsammans med ECPAT
Sverige en kvällsaktivitet med syfte att lyfta
vad företag kan göra för att förhindra och
försvåra barnsexhandel.
Julkampanjen 2017 gick under december
i samma tema som föregående år, vilket var
ett sätt att repetera ett brännande och ständigt
aktuellt ämne. Repetitionen medgav också att
vi kunde återanvända framgångsrika enheter i kampanjen. Temat #stoppanäthandeln
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med barn lyfte problematiken runt att det
inte bara är julklappar som köps på nätet.
Varje dag köps och säljs barn som vilken
handelsvara som helst. Sexuella övergrepp
mot barn beställs, livestreamas och sprids
vidare över hela världen. Ett nytt element var
den matchande gåvan från två företag, Forex
Bank och Länsförsäkringar Bank som mötte
upp insamlade medel från privatpersoner.
Intäkterna från kampanjen ökade med
70,8% från föregående års kampanj.
Måluppfyllelse i informations- och
påverkansarbetet under året:
I arbetet med föregående års forskningsrapport om barnpornografibrottet uppkom
frågor om gråzonsproblematiken. För att
fastställa om en bild eller en film är illegal
enligt barnpornografilagstiftningen måste en
bedömning göras i varje enskilt fall. Bilder
som inte explicit visar sexuella handlingar,
men skildrar barnet på ett sätt som kan tolkas
som sexuellt, hamnar i en gråzon mellan
det som är illegalt och legalt. ECPAT Sverige
ville genom sin rapport ”I gråzonen – en
rapport om lagliga sexuella kränkningar av
barn”, medvetandegöra problematiken kring
bilder och filmer i gråzonen och uppmana
till diskussion som inkluderar rättsväsendet,
civilsamhället och allmänheten.
ECPAT Sverige och flera andra barnrättsorganisationer har länge verkat för att
Sverige ska inkorporera barnkonventionen i
svensk lag. Under 2016 lämnade barnrättighetsutredningen sitt betänkande Barnkonventionen till svensk lag (SOU 2016:19) på remiss,
vilken ECPAT Sverige besvarade. I juli 2017
presenterades regeringens lagrådsremiss med
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förslag om att den nya lagen ska träda i kraft
1 januari 2020. Lagrådet avstyrkte en inkorporering av barnkonventionen, vilket ECPAT
Sverige kritiserade.
I februari 2017 gav ECPAT Sverige in sitt
remissvar avseende Sexualbrottskommittén betänkande Ett starkare skydd för den
sexuella integriteten (SOU 2016:60). ECPAT
Sverige tillstyrkte så gott som samtliga förslag
i betänkandet.
I mars 2017 lämnade ECPAT Sverige in
sitt andra remissvar, avseende betänkandet
Ett starkt straffrättsligt skydd mot människo
handel och annat utnyttjande av utsatta
personer (SOU 2016:70). ECPAT Sverige
tillstyrkte i stort sett samtliga förslag.
ECPAT Sverige genomförde under
Almedalsveckan i Visby fyra seminarier.
Ett seminarium handlade om behovet av en
modern sexualundervisning som innefattar barnets rätt till kunskap om kroppslig
integritet och sexuella övergrepp. Därefter
genomfördes ett seminarium den svenska
lagstiftningen kopplat till ECPATs rapport
om barnpornografibrottet och sexuella
övergrepp på barn. Nästa seminarium lyfte
frågan om integritet och datalagring och
polisens behov av att kunna spåra förövare
för att hitta barn. Dagens sista seminarium
genomfördes i samarbete med Finanskoalitionen mot barnsexhandel och handlade
om hur artificiell intelligens kan bidra till
att motverka sexuell exploatering av barn på
nätet. I seminarierna deltog bland annat tre
ministrar, representanter för näringsliv och
myndigheter. Vid varje seminarium lyssnade
50–80 personer. Seminarierna livesändes
via Facebook.

ECPAT Sveriges hemsida på ecpat.se har
under året fortsättningsvis aktivt använts
som organisationens skyltfönster för olika
aktiviteter och kampanjer. Gåvosidorna
uppvisar mer trafik än tidigare, vilket visar
att ett tydligt fokus på digitalt engagemang
och insamling har gett effekt. Antal unika
besök under 2017 var 77 000. Mest besök till
ecpat.se kom under vår julkampanj #stoppa
näthandeln, vår påverkanskampanj i oktober
#backabarnen och i samband med SvD:s och
Aftonbladets artikelserie #användarna, som
handlade om sexuella övergrepp mot barn,
under januari. Antalet följare på ECPAT
Sveriges Facebook ökade från 27 000 gilla
markeringar i januari 2017 till 32 800 i slutet
av 2017. Vi har nu 4 600 följare på Instagram.
Twitter uppvisade hela 1 176 000 visningar av
våra tweets med totalt 3 341 retweets.
ECPAT Sverige lämnade in två ansökningar
mot slutet av året till Postkodlotteriets specialprojekt med tema Globala målen 5, 12 och 15.
Det omfattade projektet Säg vad du såg (fortsättning på projektet Resekurage), tillsammans
med World Childhood Foundation samt projektet Sexualkunskapslyftet– om varje barns
rätt till en modern sex- och samlevnadsundervisning, tillsammans med Barnafrid, RFSU
samt SVEA Sveriges elevråd. ECPAT Sverige
har även ansökt om medel från Radiohjälpen
inom ramen för årets Musikhjälpen 2017 med
temat barn är inte till salu. Besked om detta
kommer under första kvartalet 2018.
Måluppfyllelse i det organisationsutvecklande arbetet under året:
ECPAT Sverige har fortsatt samarbetet med
Avonova gällande systematisk arbetsmiljö och

under året genomfört en serie kompetens
utvecklande dagar kring modellen Relational
Management. Utöver detta bytte ECPAT
Sverige i slutet av året handledning för
Hotlineanalytikerna. Denna sker nu genom
företaget Psykologpartners.
Under 2017 har vi intensifierat arbetet att
digitalisera insamlingen, detta för att bland
annat förenkla givandet, sänka transaktionskostnader samt förbättra spårbarheten i våra
kommunikationskanaler. ECPAT Sverige har
nu en intern infrastruktur för att hantera
betalningar, ett system som kommunicerar
med fyra andra tekniska plattformar:
1. Swish-handel: säkra snabbare direktbetalningar via mobiltelefon med Swish, som
lanserades framgångsrikt under julkampanjen.
2. MISE Personkontakt: kopplingar till
SPAR, vilket ger uppdaterade adressuppgifter
till givare baserat på svensk folkbokföring.
3. Scrive: digitala avtal signade med
BankID. Dessa systemlösningar förenklar det

Förändring av eget kapital

digitala autogirogivandet. Lansering av dessa
system sker under första kvartalet 2018. Arbete
pågår med att koppla samman dessa system
och upprätta en kontakt med KomMed – vårt
insamlingssystem som möjliggör uppföljning
och dialog med givare.
I maj 2017 påbörjade vi förberedelserna
för EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)
som träder i kraft 25:e maj 2018. Arbetet har
inneburit en intern analys av datahantering
och system samt viss fortbildning av personal.
Syftet med det interna arbetet har varit att
säkerställa att organisationen möter de nya
kraven och även i framtiden hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.

740 015 kr till sista året av det tvååriga
projektet för genomförande och uppföljning
av konferensen Nordiskt Forum samt
2 151 520 kr till sista året av det treåriga
projektet Innovation och utveckling för att ta
kampen mot barnsexhandel till nästa nivå.
Andra stora intäkter var insamling från
företag 2 629 622 kr, insamling från allmänheten inklusive medlemsavgifter 2 093 808 kr
samt verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen
1 366 636 kr.

Resultat och ställning
Årets resultat blev ett överskott på 9 699 kr.
De största enskilda intäkterna utgjordes av
just Postkodlotteriets basstödsbidrag på
5 000 000 kr, deras projektbidrag på

Ändamålsbestämda medel

Balanserat kapital

Totalt eget kapital

Vid årets början

-

3 601 210

3 601 210

Årets resultat

-

9 699

9 699

Vid årets slut

-

3 610 909

3 610 909
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Nyckeltal, belopp i kr

2017

2016

2015

2014

2013

77 000

69 657

72 437

73 047

43 800

Andel av befolkningen 16–74 år som hört talas
om ECPATs hotline (YouGov)

33%

27%

26%

24%

23%

Insamlade medel MSEK

15,8

11,7

10,1

11,4

12,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,8

Ändamålskostnader MSEK

13,2

10,4

8,9

10,6

12,6

Ändamålskostnader andel av totala
verksamhetskostnader

76%

75%

75%

77%

82%

Medelantal anställda

13,4

12,0

11,0

10,5

9,6

Besök på hemsidan (Google Analytics)

Statliga bidrag MSEK

Finansiella instrument

Medlemmar

Under året har ECPAT Sverige haft nästan hela
sitt kapital placerat på olika typer av bankkonton. 100 000 kr är placerade i Swedbank
Robur Humanfond, där ECPAT Sverige är en
av förmånstagarorganisationerna

Vid årsskiftet fanns det 17 medlemsorganisationer: Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hotelloch Restaurang Facket, Kristdemokratiska
Kvinnoförbundet, PLAN Sverige, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Scouterna,
SSU, Stiftelsen Idéer för livet, Svenska Kyrkan,
Svenska Kyrkans Unga, Svenska Resebyråoch Arrangörsföreningen, TCO, Unga Örnars
Riksförbund, Unizon, Vårdförbundet och
World's Children's Prize Foundation.

Placeringspolicy
ECPAT Sveriges placeringspolicy betonar etiska
kriterier och säkra placeringar. ECPAT Sveriges
kriterier för sparat kapital anger att organisationen ska ha ett eget kapital på minst ett halvt
års verksamhetskostnader exklusive ändamåls
kostnader och högst fem års verksamhetskostnader exklusive ändamålskostnader.
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Förvaltningsberättelse

Övrig icke-finansiell information
ECPAT Sverige startade tidigt under 2017 en
dialog med Radiohjälpen om kampen mot
barnsexhandel. Detta bidrog till att temat för

Musikhjälpen 2017 blev "Barn är inte till salu".
ECPAT Sverige kom att spela en mycket aktiv
roll i att bidra med innehåll i produktionen och
insatsen har medfört en positiv exponering
för organisationen och varumärket, samt ökat
allmänhetens kunskap om barnsexhandel.

Förvaltning
Utöver generalsekreterare Anders Pettersson
har ECPAT Sveriges kansli under året haft
14 (13,4) anställda: bland annat kanslichef,
programchef, insamlingschef, administratör,
ekonomiansvarig, barnrättsrådgivare, jurister,
senior rådgivare program, Hotline-analytiker,
digital kommunikatör, projektledare Nordiskt
Forum, projektledare internationella program
samt en marknadsföringsansvarig. Utöver

detta har kansliet under perioder haft konsulter inom kommunikation samt insamling.
Ordinarie årsmöte genomfördes 2017-05-02
med 7 röstberättigade närvarande medlemmar av de för årsmötesdagen 16 betalande
organisationerna.
Kent Persson valdes till ny ordförande.
Elin Lundgren, Tove Kjellander och Lisa
Ericson omvaldes som ledamöter på två år.
Fredrik Sjölander omvaldes enhälligt som
revisor på ett år liksom Knut Heilborn som
revisorssuppleant på ett år, båda auktoriserade revisorer KPMG. Till valberedningen
omvaldes Didrik von Seth (sammankallande),
Lars Arrhenius, Birgitta Engberg och Camilla
Lindquist (Scouterna). Inger Davidson invaldes att efterträda Fredrik Lundh Sammeli i
valberedningen.
Styrelsen består av ordförande, två vice
ordförande och fem ledamöter och har hållit 8
protokollförda styrelsemöten, plus ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
∙∙ Inger Davidson (f.d. statsråd och riksdagsledamot). Ordförande fram till årsmötet.
Deltagit på de 2 återstående möten innan
avgång.
∙∙ Kent Persson (f.d. kommunpolitiker och
partisekreterare) Ordförande från och med
årsmötet. Deltagit på alla de 6 styrelsemöten
efter det.
∙∙ Anna Nilsson (ekonomichef advokatbyrå,
tidigare resebranschen): Vice ordförande
hela året. Deltagit på samtliga möten.
∙∙ Johan Forsberg (mediastrateg): Vice ordförande hela året. Deltagit på 6 möten.
∙∙ Ann-Marie Orler (polischef och jurist):
Ledamot hela året. Deltagit på 6 möten.
∙∙ Tove Kjellander (projektledare, specialise-

rad inom barnkonventionen): Ledamot hela
året. Deltagit på 7 möten.
∙∙ Lisa Ericson (tidigare ordförande i Nätverket
för barnkonventionen samt politisk sekreterare): Ledamot hela året. Deltagit på 7 möten.
∙∙ Madeleine Sundell (MR-jurist, Frälsningsarmén): Ledamot hela året. Deltagit på
samtliga möten.
∙∙ Elin Lundgren (riksdagsledamot, SSU): Ledamot hela året. Deltagit på samtliga möten.
Drottning Silvia har liksom tidigare år varit
ECPAT Sveriges beskyddare.
Joel Kinnaman, Noomi Rapace, Kjell
Bergqvist och Åsa Jinder är ECPAT Sveriges
ambassadörer.
ECPAT Sveriges Program- och forsknings
råd bistår kansliet med råd och stöd vid
behov: Majgull Axelsson (författare); Monica
Dahlström-Lannes (före detta sexualbrottsutredare); Christian Diesen (professor i processrätt); Madeleine Leijonhufvud (professor i
straffrätt); Anna-Lena Nilemar (kammaråklagare); Jerzy Sarnecki (professor i kriminologi);
Mårten Schultz (professor i civilrätt).
Resurspersoner inom media och marknadsföring som bistått kansliet: Johan
Forsberg (mediastrateg); Gunnar Gidefeldt
(kommunikationschef); Peder Ramel (VD
och affärsstrateg); Jesper Åström (digital
strateg); Sara Domeij (digital strateg).
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2017

2016

2
2

74 000
12 851 870
4 494 121
45 668

413 735
9 609 695
3 758 265
2 951

17 465 659

13 784 646

-13 209 840
-2 433 633
-1 812 453

-10 381 439
-1 666 356
-1 788 560

-17 455 926

-13 836 355

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETSRESULTAT

3,4

9 733

-51 709

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-34

51

Summa resultat finansiella investeringar

9 699

-51 658

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INVESTERINGAR

9 699

-51 658

ÅRETS RESULTAT

9 699

-51 658

Resultat från finansiella investeringar

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Belopp i kr

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not

2017

2016

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

5

266 744

310 105

266 744

310 105

273 240
490 260

234 160
490 260

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

6
7

Summa anläggningstillgångar

763 500

724 420

1 030 244

1 034 525

86 966
420 359
1 541 739

110 647
54 421
154 350
504 155

2 049 064

823 573

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kassa och bank

10 598 461

6 141 917

Summa omsättningstillgångar

12 647 525

6 965 490

SUMMA TILLGÅNGAR

13 677 769

8 000 015

-

-

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

3 610 909

3 601 210

3 610 909

3 601 210

996 408
452 311
8 618 141

408 807
3 476 719
513 279

Summa kortfristiga skulder

10 066 860

4 398 805

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 677 769

8 000 015

Summa eget kapital
KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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9
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderings
principer överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd
för årsredovisning enligt K3 (BFNAR 2012:1)
och styrande riktlinjer för årsredovisning
enligt K3 (januari 2018 enligt FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Principerna är
oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har
värderats utifrån anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar
som ECPAT Sverige erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt
anges nedan, till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas. Nedan
beskrivs, för respektive intäktspost, när
intäktsredovisningen sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för
medlemskap i ECPAT Sverige. Medlemsavgifter
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redovisas vid inbetalning från medlemmen och
intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken ECPAT Sverige
tar emot en tillgång eller tjänst som har
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför
att ECPAT Sverige uppfyllt eller kommer att
uppfylla vissa villkor och om ECPAT Sverige
har en skyldighet att återbetala till motparten
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt
när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad
beroende på om gåvan förbrukas direkt eller
inte. Gåvor som ECPAT Sverige avser att
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor
redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor
värderas som huvudregel till verkligt värde.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för
att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess att villkoren
för att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag

som har erhållits för att täcka kostnader
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som
hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas
till det verkliga värdet av den tillgång som
ECPAT Sverige fått eller kommer att få.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande
funktioner: ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader. De s k samkostnaderna är gemensamma för ändamåls-,
insamlings- och administrationsfunktionerna
och består bland annat av IT, personal och
hyra. Samkostnaderna fördelas procentuellt
på de tre funktionerna i enlighet med hur
stor del av arbetstiden personalen ägnar
respektive funktion.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till ECPAT Sveriges
uppdrag enligt stadgarna, dvs informations-,
opinions-, påverkans- och samverkansarbete
mot barnsexhandel. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av
sådant arbete ingår i ändamålskostnader.
I ändamålskostnader ingår även en del av
samkostnaderna.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader
för insamlingsarbete som riktar sig mot
organisationens samtliga givare, dvs såväl
privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och
arbetet med att söka nya givare, och utgörs
t ex av kampanjer, utskick och underhåll av
givarregister. I insamlingskostnader ingår
även en del av samkostnaderna.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader
som behövs för att administrera och driva
organisationen. Administrationen utgör en
kvalitetsgaranti för att ändamålet och för
givaren, och utgörs t ex av styrelse- och årsmöten, revision av själva organisationen samt
administrativa system. I administrationskostnader ingår även en del av samkostnaderna.

Leasing
Alla ECPAT Sveriges leasingavtal redovisas
som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Finansiella tillgångar

i takt med att de anställda utför tjänster. När
alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.

Materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar enligt plan. Bidrag som
hänför sig till anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier inklusive programvara

år

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med
tillägg för direkta transaktionsutgifter. Kundfordringar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta. Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om det inte
finns en legal fordran på medlemmen. Efter
första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde. Alla tillgångar
som innehas för riskspridning anses ingå i en
värdepappersportfölj och betraktas därmed
som en post vid värdering enligt lägsta värdets
princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel under eget
kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor
och andra ändamålsbestämda medel.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen har erhållit bidrag men
ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

3

Löpande ersättningar till anställda i form av
löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs
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Not 2 Insamlade medel

Not 3 Anställda och personalkostnader
GÅVOR SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN

2017

2016

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

INSAMLADE MEDEL

Allmänheten inkl. församlingar
Stiftelser och organisationer
Postkodlotteriet årets utdelning
Företag inkl. BuyAid AB
SUMMA GÅVOR (A)

3 579 188
1 063 485
5 000 000
3 209 197

1 291 229
688 844
5 000 000
2 629 622

12 851 870

9 609 695

INSAMLADE MEDEL

30 000
2 151 520
740 015

28 086
832 380
1 259 985

2 921 535

2 120 451

1 572 586
-

1 366 636
186 178
85 000

Summa offentliga bidrag

1 572 586

1 637 814

SUMMA BIDRAG (D)

4 494 121

3 758 265

Summa insamlade bidrag (c)
OFFENTLIGA BIDRAG

Socialstyrelsen
Nordiska ministerrådet
Sida

Totala insamlade medel består av följande:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt (c)
SUMMA INSAMLADE MEDEL
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12 851 870
2 921 535

9 609 695
2 120 451

15 773 405

11 730 146

Ideellt arbete

2016

Antal
anställda

Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

13

4

12

3

Sverige (=Totalt)

KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDAMÖTER
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

BIDRAG SOM REDOVISATS SOM INTÄKT

Företag i Finanskoalitionen mot barnsexhandel
Postkodlotteriet Innovationsprojekt
Postkodlotteriet Specialprojekt Nordiskt Forum

2017

2017

2016

9
8
4

10
8
4

2017

2016

793 415
5 600 762

761 390
4 758 260

Totala löner och ersättningar

6 394 177

5 519 650

Sociala kostnader

3 079 858

2 630 307

832 778

723 751

Varav antal kvinnor
Antal styrelseledamöter
Generalsekreterare och andra i ledningsgruppen

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA
KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

Förlorad arbetsinkomst styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda

(varav pensionskostnader exkl löneskatt)1

Under 2017 har ECPAT Sverige gjort en satsning på att utveckla och förbättra volontärverksamheten. Nu finns 12 aktiva volontärer
som har fått grundutbildning, introduktion
och arbetat ideellt för ECPAT Sverige, framförallt med information, insamling och administration. Värdet av dessa ideella insatser har
inte redovisats i resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren anställdes i oktober
2013 med en uppsägningstid på 12 månader
från ECPAT Sveriges sida och 3 månader från
generalsekreterarens sida. I samband med
endera partens uppsägning har ECPAT Sverige
rätt att med omedelbar verkan arbetsbefria
generalsekreteraren. Vid total arbetsbefrielse har denne rätt att ta annan anställning,
varvid ersättningen från ECPAT Sverige
avräknas mot annan inkomst. Inga ytterligare
förpliktelser finns.

1 Av pensionskostnaderna avser 361 517 kr (345 980 kr) generalsekreteraren.
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Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 4 Leasing
ECPAT leasar framför allt kontorslokaler samt viss kansliutrustning av mindre värde.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 036 003 kr (1 024 184 kr).
2017

2016

1 032 723
860 603
-

1 032 723
1 893 326
-

1 893 326

2 926 049

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
SUMMA

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början
Tillkommande tillgångar
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

SUMMA

2017

2016

749 001
149 973
-

563 067
224 993
-39 059

705 640

749 001

-438 896
-193 334

-314 076
39 059
-163 879

-438 896

-438 896

266 744

310 105

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början
Tillkommande fordringar

200 804
33 356

273 240

234 160

Redovisat värde

Marknadsvärde

100 000
173 240

160 775
173 677

273 240

334 452

2017

2016

490 260
-

490 176
84

490 260

490 260

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald reklamkostnad
Övriga poster
SUMMA
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234 160
39 080

Not 7 Andra långfristiga fordringar

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning

2016

SPECIFIKATION AV FONDER 2017

Swedbank Robur Humanfond
Swedbank Robur Penningmarknadsfond

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2017

2017

2016

260 468
278 000
1 003 271

256 244
247 911

1 541 739

504 155
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Not 9 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 12 Nyckeltalsdefinitioner

I posten ingår skuld avseende offentligt bidrag från Socialstyrelsen. Av de totalt 1 700 000 återbetalas 127 414 kronor på grund av att forskare tackade nej till uppdrag och undersökning om
gråzonsmaterial genomfördes internt.

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Sociala avgifter semester
Insättning Postkodlotteriet
Övriga poster
SUMMA

2017

2016

214 603
67 428
8 000 000
336 110

119 842
37 654
355 782

8 618 141

513 278

Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) /
sysselsatt kapital.
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Under 2018 löper innevarande strategi ut.
ECPAT Sverige påbörjade under 2017 ett
framtidsarbete som accelereras under 2018.
Under året färdigställs en strategi som
gäller från 2019. Kunskap, engagemang, och
samverkan kommer fortsatt att vara centrala
begrepp i att motverka barnsexhandel.
Under 2017 påbörjades arbete med att
starta två internationella projekt med ECPAT
Filippinerna och APLE i Kambodja. Dessa
lanserades under 2018 och projekten kommer
i en första fas att pågå under tre år.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat
eget kapital.

Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78% av obeskattade
reserver) / Totala tillgångar.

Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande.
Pensionsskulder ses som räntebärande.

Stockholm den 2018-04-20

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
ECPAT Sveriges generalsekreterare meddelade
den 5 mars att han slutar på ECPAT Sverige
och blir generalsekreterare på Civil Rights
Defenders med tillträde i maj 2018. Styrelsen
inledde direkt arbetet med att rekrytera en ny
generalsekreterare.
ECPAT Sverige tillsammans med World
Childhood Foundation tilldelades 6 000 000 kr
i specialprojektet Säg vad du såg (fortsättning
på projektet Resekurage). Projektbudgeten
kommer att fördelas mellan organisationen
enligt separat plan.

Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till
tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).

Satsningen på att öka insamlingen från
allmänheten har gett positiva resultat och
investeringen i personal, system och metoder
har ökat givarbasen och intäkterna. På grund
av nya specialprojekt står Postkodmedel
fortsatt för en stor del av intäkterna.

Kent Persson
Styrelseordförande

Johan Forsberg
Vice ordförande

Anna Nilsson
Vice ordförande

Tove Kjellander

Ann-Marie Orler

Elin Lundgren

Madeleine Sundell

Lisa Ericson

Anders L. Pettersson
Generalsekreterare
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Revisionsberättelse
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I ECPAT SVERIGE, ORG. NR 802405-5499

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen
för ECPAT Sverige för år 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2017 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 för föreningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.
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Styrelsens och
generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen
ansvarar styrelsen och generalsekreteraren
för bedömningen av föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när
så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och generalsekreteraren
avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som

helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
∙∙ identifierar och bedömer jag riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än

för en väsentlig felaktighet som beror på
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
∙∙ skaffar jag mig en förståelse av den del
av föreningens interna kontroll som har
betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
∙∙ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
∙∙ drar jag en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen och generalsekreteraren använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.
∙∙ utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland
annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.
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Mötet
Revisionsberättelse
med utsatta barn

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalanden

Revisorns ansvar

Utöver min revision av årsredovisningen har
jag även utfört en revision av styrelsens och
generalsekreterarens förvaltning för ECPAT
Sverige för år 2017 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.
Jag tillstyrker att föreningsstämman
disponerar vinsten enligt det presenterade
förslaget och beviljar styrelsens ledamöter
och generalsekreteraren ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren i något väsentligt avseende
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget
till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust, och därmed mitt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma
om förslaget är förenligt med stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med stadgarna.
Som en del av en revision enligt god
revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och
generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som
har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust
samt förvaltningen.

54

fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust har jag granskat
om förslaget är förenligt med stadgarna.
Stockholm den 2018-04-20

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

Tack!
Ett varmt tack till alla våra givare,
vän- och stödföretag samt samarbetspartners. Utan er hade arbetet mot
barnsexhandel inte varit möjligt.
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Ett utsatt barn har inte tid att vänta.
· Swisha en gåva till 90 34 34 9
· Läs mer på ecpat.se

@ECPATSverige
ECPAT Sverige
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm
+46 8-598 920 00
info@ecpat.se
ecpat.se
ecpathotline.se

