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Det är vi tillsammans
som avgör hur våra
barns värld ska se ut
Hur sammanfattar man ett sådant här år? Vårt fokus har, som
alltid, varit att finnas där för barn och unga som riskerar att
utnyttjas sexuellt och ge stöd till de som är utsatta. Men i år
har vi behövt tänka om och tänka nytt.
När pandemin var ett faktum fanns förslag som oroade: vad händer om skolor och
fritidsaktiviteter stängs ned? När barn vistas mer hemma, är mer uppkopplade och
inte har sina vanliga vuxna runt sig ställs frågan på sin spets: Vem ska ge barn och
unga stöd? Samtidigt såg vi i ECPAT Hotline, vår webbaserade anmälningssida, att
förövare såg situationen som en möjlighet att komma i kontakt med barn. Polisen,
Europol och organisationer runt om i världen såg samma sak.
Vi har länge känt ett behov av att kunna ge direkt stöd för barn och unga, men nu
blev det mer akut. Där och då fattade vi ett beslut om att starta upp en stödlinje
redan i mars. I slutet av året tog vi sedan ytterligare ett steg och startade Ditt ECPAT,
en plattform där barn och unga kan få stöd och kunskap om spridda bilder, sexuella
kränkningar, hot och övergrepp på och utanför nätet.
Jag är stolt över vad vi som organisation har kunnat åstadkomma detta speciella år.
Vi har på olika sätt mött barn och unga på deras arenor, trots att det fysiska mötet
har varit uteslutet. Sedan stödlinjen öppnade hör barn av sig till oss varje dag med
frågor som rör sexuell exploatering och övergrepp. Många har aldrig berättat för
någon annan vad de har varit med om.
Sexuella övergrepp och exploatering av barn är en global brottslighet som inte har
några gränser i tid eller rum. Nationell och global samverkan är därför helt nödvändig
för att åstadkomma förändring. Vår vision är en värld utan sexuella övergrepp mot
barn, men ingen enskild aktör kan lösa detta på egen hand. Det är vi tillsammans
som avgör hur våra barns värld ska se ut, på och utanför nätet.
Jag vill tacka alla givare, företag och medlemmar som på olika sätt bidrar till att vi
kan göra skillnad för barn varje dag. Tack alla vuxna som lyssnar på barn när de
berättar om roliga saker på nätet, men som också är lyhörda för det som är svårt och
som vågar prata om risker.
Sist men inte minst: Tack alla barn och unga som delar med er av erfarenhet och
kunskap. Ni är våra experter och hjältar!
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige
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Vårt uppdrag

BARNS
RÄTT
ECPAT är en barnrättsorganisation. Vår
uppdragsgivare är varje enskilt barn
och vårt uppdrag är att förebygga att
barn utsätts för sexuell exploatering.
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ECPAT arbetar mot
sexuell exploatering
av barn.
Vad vi gör
ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt kan
tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Syftet är att barn
som utsätts för sexuella övergrepp
ska identifieras, hittas och få hjälp,
och att vi ska ta ner övergreppsmaterial från nätet.
En annan viktig del av vår verksamhet är förebyggande, där vi sprider
kunskap till barn och föräldrar.

Några av barnkonventionens
54 artiklar är
grunden för
vårt arbete

Sedan mars 2020 har vi en särskild stödlinje för barn och unga:
Ditt ECPAT, där vi också hjälper
barn att ta ner bilder från nätet.
Vi arbetar även med opinionsbildning och påverkansarbete
mot beslutsfattare för att stärka
barns skydd i lagstiftningen.
Allt detta gör vi i samarbete med
myndigheter, företag och andra
organisationer i Sverige och globalt.

ARTIKEL 3
När vuxna fattar beslut som rör barn ska
de se till ”barnets bästa”.

De vuxna ska alltid tänka på vad som är
bra för dig. Du ska få det skydd och den
omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa”
när beslutet rör många barn.
ARTIKEL 6
Du har rätt att leva och utvecklas.

Ditt land ska göra allt det kan för att du
ska kunna leva och utvecklas.

ARTIKEL 2
Barnkonventionen ger dig och alla andra
barn samma rättigheter och lika värde.

ARTIKEL 12
Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla
frågor som rör dig.

Ingen får diskriminera dig eller behandla
dig sämre än någon annan. Du får inte
heller diskrimineras eller bestraffas för
något som dina föräldrar är eller gör.

Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina
åsikter. När en myndighet eller domstol
beslutar i en fråga som rör dig ska du få
möjlighet att komma till tals.

Vad är sexuell
exploatering av barn?
Sexuell exploatering av barn är alla former
av utnyttjande av barn för sexuella ändamål.
Det kan handla om sexuella övergrepp,
dokumenterade sexuella övergrepp, utnyttjande genom köp av sexuell handling av
barn, människohandel, live-streamade övergrepp över nätet eller att barn får lättklädda
bilder eller filmer spridda utan samtycke.
Sexuell exploatering sker överallt - i och
utanför Sverige - offline och online.

ARTIKEL 34

Du har rätt till skydd
mot alla former av
sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp.
Du har rätt att skyddas mot:

• att tvingas att delta i en
sexuell handling,
• att utnyttjas för prostitution eller
annan olaglig sexuell verksamhet,
• att utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.
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Agenda 2030 och de globala målen
I flera av FN:s globala mål till 2030 ingår att förebygga och
stoppa våld och exploatering av barn. Där finns också viktiga
mål som berör samarbete och partnerskap.

Mål 5: Jämställdhet
5.2 Avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor i det
offentliga och privata rummet, inklusive människohandel,
sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa
tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra
att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och
användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa
alla former av barnarbete senast 2025.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och
alla former av våld eller tortyr mot barn.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
17.6, 17.16, 17.17 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik
och innovation. Stärka och uppmuntra effektiva globala partnerskap.

Vår vision är en
värld utan sexuell
exploatering av barn.
Våra långsiktiga mål är:
Barn ska inte förekomma i övergreppsmaterial på nätet.
Barn som exploateras sexuellt ska
identifieras och upptäckas.
Barn, föräldrar och professionella har
den kunskap som krävs för att förebygga
sexuell exploatering av barn.
Barn har fullgott skydd i svensk lagstiftning mot sexuell exploatering.

Barn i utsatta situationer ges möjlighet
att berätta om sina erfarenheter om
sexuell exploatering
Sexuella övergrepp mot barn ska förebyggas genom att förövare upptäcks
samt genom att förövare och potentiella
förövare söker och får adekvat hjälp.
Privat sektor bidrar till att stärka barns
rätt till skydd mot sexuell exploatering.
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Våra tre
verksamhetsområden
Barn och unga
För att barn är experter på sin
egen situation:
En förutsättning för att nå vår vision är
att vi lyssnar till barns och ungas egna
kunskaper, erfarenheter och perspektiv.
Tillsammans med dem skapar vi ny kunskap om deras värld - på och utanför nätet
- och om hur övergrepp kan förebyggas.
Läs mer på sidan 18.
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Eftersom sexuella övergrepp och exploatering av barn är
en global brottslighet, utan gränser i tid eller rum, behöver
vi som samhälle se holistiskt på vårt arbete. Det finns
tyvärr inte en lösning som ensamt innebär att övergreppen
får ett slut. Vår bedömning är att vi i dagsläget gör mest
skillnad för barn genom att fokusera på tre områden:

Föräldrar och
vuxna i barns
närhet
För att vi vuxna är ansvariga för
barns trygghet på nätet:
I de allra flesta fall är det föräldrar som
sätter ramarna för barns liv på nätet, när
de ska få tillgång till appar, spel och sociala
medier. Med det kommer ett ansvar att
också prata om de risker som finns på nätet.
Vi vet att det inte är enkelt, därför vill vi
dela med oss av kunskap, råd och stöd.
Läs mer på sidan 24.

ECPAT Hotline
För att teknik är effektivt
för att skydda barn:
Utan globalt samarbete, innovation och nya
tekniska lösningar kommer vi aldrig att nå
målet om en värld fri från sexuell exploatering
av barn. Vi vill alltid använda den bästa
tekniken som finns tillgänglig så att övergreppsmaterial på nätet kan tas ned, och
bidra med vår expertis så att innovationen
kan gå ännu längre. Läs mer på sidan 12.

Vår finansiering
Vår verksamhet finansieras av offentliga och
privata medel. Läs mer på sidan 35.

2020
79%
7%
14%

Hit gick
pengarna
direkt till arbetet mot
sexuell exploatering av barn
till administration
till kostnader för privat
finansiering

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

ECPAT i Sverige
och världen
ECPAT grundades 1990 i Thailand efter att sexuell
exploatering av barn hade blivit ett uppmärksammat
problem i Sydostasien. ECPAT Sverige är sedan
1996 självständig medlem i ECPAT International
och ingår i ett globalt nätverk med 123 organisationer
i 104 länder. Vi arbetar mot en global brottslighet
och ingår i globala nätverk, men vi fokuserar på
brott som begås i eller har koppling till Sverige.
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2020 i korthet
JANUARI

Barnkonventionen blir lag.

SID 22

Regeringen föreslår att preskription
för våldtäkt mot barn slopas. SID 15

FEBRUARI

Välkommen utredning tillsätts, som
bland annat ska titta på om bestämmelserna om sexualbrott mot barn via
nätet behöver ändras. SID 22

Vi bidrar till en workshop som anordnas
av EU-kommissionen och INHOPE om
hur AI mer effektivt kan användas för
att skydda barn på nätet.

I brev till Facebooks Mark Zuckerberg
varnar vi och över 100 barnrättsorganisationer för konsekvenserna
av kryptering i Messenger.

Vi skickar två rapporter till FN:s barnrättskommitté som ett led i processen
att Sveriges arbete med barns rättigheter ska granskas. SID 22

Vi deltar i Internationella brottsofferdagen med ett seminarium om barn
som utsätts för kvinnliga förövare. SID 26

På Postkodfesten delades fantastiska
5 miljoner kronor ut till vår verksamhet!
SID 28

MARS

Vi föreläser om globala samarbeten
mot sexuell exploatering av barn på
ECPAT Norges konferens.

Vi startar ECPATs stödlinje där barn och
unga kan få stöd och råd om sexuella
kränkningar, hot och övergrepp. SID 18
Via ECPAT Hotline ser vi att förövare
diskuterar hur pandemin kan utnyttjas.
Vi får larmrapporter om barns utsatthet
och lyfter vikten av att vuxenvärlden
finns där för barn. SID 12

SR Kaliber och Ekot lyfter problemet
med att skadestånd till barn i andra
länder som utsatts för livestreaming av
en förövare i Sverige inte når fram

APRIL

Vi deltar i IT&Telekomföretagens
#vitecher upp, om goda exempel på hur
IT och digitala tjänster och lösningar
avlastar samhället under pandemin.

Europol släpper en rapport som bekräftar
att förövares aktivitet på internet ökar
under pandemin. SID 12

H.M. Drottningen håller en virtuell konferens med ett antal
barnrättsorganisationer med
anledning av pandemin. Vi
deltar även i MSB:s och BO:s
lägesuppdateringar.
ECPAT 30 ÅR! ECPAT grundades 1990
i Thailand efter att sexuell exploatering
av barn hade blivit ett uppmärksammat
problem i Sydostasien. Vi önskar att
ECPAT inte skulle behöva finnas, men
tyvärr behövs vi mer än någonsin.

MAJ

Flera viktiga lagändringar träder i kraft,
bland annat höjt minimistraff för grovt
barnpornografibrott och avskaffad
preskription för våldtäkt mot barn. SID 15

ECPAT, Friends och Unizon träffar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och
digitaliseringsminister Anders Ygeman
om barnrättsperspektivet och behovet
av en nationell strategi mot våld mot
barn. SID 22

Vi ser allt fler bilder och filmer med
yngre barn, från sjuårsåldern, som
utför sexuella handlingar på sig själva.
I årets ECPAT Hotline-rapport
beskriver barn hur kontaktförsök
från vuxna och hot och tjat om
nakenbilder är vardag.
SID 16
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JUNI

Vi deltar i regeringens hearing
om plattformars ansvar och
den kommande översynen av
e-handelsdirektivet inom EU.

Vi skriver flera debattartiklar ihop med
organisationer som delar vår oro över
de negativa konsekvenser som
pandemin för med sig för barn.

JULI

Alla barn måste skyddas från att ingå
äktenskap. Därför välkomnar vi den
nya brottsrubriceringen som införs:
barnäktenskapsbrott. SID 22

AUGUSTI

Glädjande besked! En utredning med
syfte att ta fram en nationell strategi
mot våld mot barn ska tillsättas.
SID 22

SEPTEMBER

Alla lärare ska utbildas i sexualkunskap
och relationer. Ett bra beslut eftersom
förebyggande kunskap och strategier
kan förebygga övergrepp.

Samtal om våld mot barn under
pandemin och viktiga aspekter för
kommunernas arbete arrangeras av
Jämställdhetsmyndigheten.

OKTOBER

BRÅ får det viktiga uppdraget att följa
upp och analysera tillämpningen av förbudet mot utnyttjande av barn genom
köp av sexuell handling.

Genom ett av våra
internationella
samarbeten öppnar
ECPAT Filippinernas
hotline.

Våra analytiker föreläser på polisens
utbildningsdagar för poliser som ska
arbeta mot dokumenterade sexuella
övergrepp på barn på nätet. SID 13

SID 14

NOVEMBER

Barnkonventionsutredningen lyfter
två saker vi kämpat för länge: alla
barn oavsett pubertetsutveckling har
rätt till samma skydd i lagen och det
finns luckor när det gäller internetrelaterade sexualbrott. SID 22
I ”En kamp tillsammans” i SVT berättar
vi om ECPATs stödlinje, som vi kunde
starta upp bland annat tack vare
allmänhetens gåvor till Radiohjälpens
insamling. SID 27

Vi lämnar in kommentarer på det förslag om barns rättigheter i den digitala
miljön som FN:s kommitté för barnets
rättigheter har tagit fram. SID 22

I rapporten ”Ingen vill ha oönskade
nakenbilder” lyssnar vi på vad unga
själva tycker är okej och inte okej när
det gäller nakenbilder, gränsdragningar
och samtycke. SID 20

Äntligen föreslår regeringen
att Sverige ska tillträda
Budapestkonventionen!

Vi håller två föreläsningar på Barnrättsdagarna, om Ditt ECPAT och om barn
som utsätts för kvinnliga förövare. SID 26

SID 22

Vi lanserar Ditt ECPAT, en helt ny
tjänst där den som är under 18 år
kan få hjälp med nedtagning av
nakenbilder som spridits på nätet.
SID 18

DECEMBER

En 30-årig man döms för en
lång rad övergrepp på nätet,
bland annat via Snapchat.
Vi kommenterar i media och
pratar om hur om hur föräldrar
kan skydda sina barn.
SID 24

Vi är med i Postkodmiljonären och får
berätta om vår stödlinje för barn och unga.
Tillsammans med Childhood lanserar
vi en utbildning för alla som jobbar i
resebranschen. SID 26
I årets julkampanj uppmanar Oscar Zia,
Veronica Maggio, Shima Niavarani och
Sanna Sundqvist människor att hjälpa
oss ta ner övergreppsbilder på barn
från nätet. SID 29

Vi och andra arbetade under hösten
hårt för att EU inte skulle förbjuda
teknik som gör det möjligt att upptäcka
övergreppsmaterial på nätet. Beslutet i
EU sköts upp till 2021. SID 15
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ECPAT
Hotline
Mängden dokumenterade
sexuella övergrepp på barn
som sprids på nätet fortsätter
att öka. Samtidigt ger ny teknik
och internationell samverkan
möjligheter att upptäcka och
ta ned fler bilder och filmer.
Den speciella situationen med
pandemin innebar att vissa
sexualbrott mot barn ökade
och riskerar att öka ytterligare.
Pandemins effekter
Pandemin har påverkat samhället på
många sätt. Sexualbrott mot barn via
internet är inget undantag. Både barn och
förövare spenderar mer tid hemma och
uppkopplade och användningen av video
har ökat. Samtidigt har vi som arbetar
mot de här brotten globalt inte kunnat
utföra vårt arbete med samma effektivitet
som vanligt på grund av restriktioner.
Redan i våras såg vi att förövare sinsemellan diskuterade hur pandemin kan
ge en möjlighet att lättare nå barn för att
utnyttja sexuellt. Rapporter från bland
annat Europol har under året styrkt en
ökning av såväl mängden dokumenterade
sexuella övergrepp på barn som förövares
aktivitet på internet.

Vår anmälningssida
ECPAT Hotline

Till ECPAT Hotline kan vem som helst
anonymt anmäla misstankar om sexuell
exploatering av barn. Syftet är att barn
som utsätts för sexuella övergrepp ska

identifieras, hittas och få hjälp, och att vi
ska ta ner övergreppsmaterial från nätet.
Så länge bilderna eller filmerna finns
kvar fortsätter övergreppet.
De allra flesta tips vi får in rör en bild
eller en film. Det kan också handla om
människohandel med barn för sexuella
ändamål eller en misstanke om att en
svensk person begår övergrepp mot barn
i samband med en resa utomlands. Tips
som rör brott i Sverige, eller involverar
barn eller förövare här, skickar vi direkt
till svensk polis. Andra tips, som när en
bild ligger på en server i ett annat land,
hanterar vi via INHOPE, en paraplyorganisation för hotlines runt om i
världen. Genom INHOPE kan vi se till
att tipset hamnar hos rätt organisation i
rätt land, och att det kommer till Interpol.
På nästa sida kan du se hur vi arbetar i
ECPAT Hotline.

2020 i siffror

Under året fick vi in 3385 tips till ECPAT
Hotline, varav 1221 (eller 36%) var relevanta och hanterades av våra analytiker,
i samarbete med svensk polis eller med
den hotline i det land dit övergreppsmaterialet kunde spåras.
Totalt skickade vi 162 tips vidare till
polisen. Av dessa rörde 113 tips på Darknet, främst TOR. Övriga relevanta tips
hanterade vi i samarbete med INHOPE.

Ditt tips gör skillnad!
Ser du en sexuell bild eller film på
någon som ser ut att vara under 18?
Misstänker du att ett barn utsätts
för sexuell exploatering? Anmäl alltid
till ECPAT Hotline eller till polisen!
Du kan vara anonym.

ecpathotline.se

2020 fick Hotline in

3384
tips varav 1221 relevanta

Project Arachnid gör att många
fler bilder kan tas ner

Tips från allmänheten är viktiga men
den stora mängden övergreppsmaterial
på nätet kräver att vi också arbetar
proaktivt. Därför ingår ECPAT sedan
2018 i det kanadensiska projektet Arachnid.
Arachnid är en plattform och webbcrawler som hittar övergreppsmaterial
på nätet och hjälper till att ta bort det.
Den nya tekniken innebär möjligheter
att ta ner betydligt större mängder av
bilder och filmer som visar övergrepp på
barn, och därmed minska lidandet hos
det barn som utsatts. Arbetet i Arachnid
har totalt inneburit att över 6,6 miljoner
bilder och filmer har kunnat tas ner, och takten på nedtagningarna ökar snabbt. Bakom
varje bild och film finns ett barn och varje
nedtagning är därför mycket viktig.
Under 2020 gjorde våra analytiker
590 976 bedömningar av individuella
bilder i Arachnid. De bilder som bedöms
vara olagliga tas sedan ner från nätet.
Arachnid fortsätter leta efter bilden om
en ny kopia skulle dyka upp senare. Om
det händer så skickas ett meddelande till
plattformen om nedtagning.
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I slutet av året började vi genom ECPAT
Hotline ett arbete med att ta ned bilder
och filmer på uppdrag av barn som kontaktar Ditt ECPAT. Läs mer på sidan 19.

ECPAT bedömde

590 976

Så jobbar vi
i ECPAT Hotline
Tips från
allmänheten

Tips från hotlines
i andra länder

bilder i Arachnid under
2020 varav merparten rörde
övergreppsmaterial.

Vårt samarbete med polisen

ECPAT och polisen har en lång historia
av bra samarbete och många aktiva samverkansprojekt, inte minst kopplade till
arbetet i ECPAT Hotline. Våra analytiker
föreläser också återkommande för poliser
som ska arbeta mot dokumenterade
sexuella övergrepp på barn utifrån ett
barnrättsligt perspektiv och den kunskap
vi får via arbetet i hotline och våra
globala samarbeten. Vi är glada och
tacksamma över att få dela viktig kunskap och erfarenhet med våra kollegor
på polisen. Samverkan är helt avgörande
för att lyckas i arbetet.

Tipset består av
dokumenterade sexuella
övergrepp på barn

Bilden/filmen
ligger på en server
i Sverige

Bilden/filmen
ligger på en server
i annat land

Tipset handlar om
människohandel,
grooming eller
resande förövare

Vi skickar till svensk
polis/sajtägaren
för nedtagning av
bilden/filmen

Vi skickar till Interpol
och hotline i rätt
land, via paraplyorganisationen INHOPE

Vi skickar vidare
till svensk polis

Era julgåvor gör att vi
kan ta ner fler bilder

Ny teknik innebär ett stort
steg framåt, men det finns
fortfarande enorma mängder
bilder och filmer på övergrepp som
väntar på granskning för att kunna
tas ner. I årets julkampanj bad vi
därför – precis som förra året –
allmänheten om hjälp med att ta ner
fler övergreppsbilder från nätet.
LÄS MER PÅ SIDAN 29

ECPAT arbetar sedan 2018 även i Arachnid, en webbcrawler och plattform som kan
hitta och ta ned övergreppsmaterial på nätet. Arachnid är det hittills mest effektiva
verktyget för att ta ned övergreppsmaterial från internet. Project Archnid drivs av
Canadian Centre for Child Protection. ECPAT var 2018 den första hotlinen i Europa att
gå med. Hotlines i USA, Finland, Tyskland, Colombia, Kroatien och Australien ingår i
dagsläget i projektet. Läs mer på sidan 12.

ECPAT HOTLINE
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Internationella projekt
ökar nedtagningen av
övergreppsmaterial
Det händer att barn utsätts för övergrepp som
filmas i ett land, att filmen läggs upp i ett annat land
och sedan laddas ner i ytterligare länder. Därför är
internationellt samarbete viktigt och därför stödjer vi
arbetet med att bygga upp hotlines i andra länder.
Tack vare stöd från Postkodlotteriet och Radiohjälpen har vi
sedan 2018 ett samarbete med expertorganisationer i Filippinerna och Kambodja genom projektet ”Barn är ingen handelsvara” respektive ”Strengthening the protection of children
in Cambodia against online sexual exploitation”. I Kambodja
samarbetar vi med APLE, Action Pour Les Enfants, och i Filippinerna med ECPAT Filippinerna.
APLEs hotline har sedan start tagit emot 320 relevanta rapporter
om sexuella övergrepp av barn. Arbetet har lett till att 66 misstänkta förövare har gripits eller anhållits. 26 fall handlade om en
misstänkt utländsk förövare, vars fall skickats vidare till Interpol.
Filippinerna har utöver pandemin drabbats av flera förödande
naturkatastrofer under 2020. Sedan projektets start 2018 har
ECPAT Filippinerna genom relationsbyggande och påverkans
arbete mot filippinska myndigheter arbetat hårt för att kunna
öppna en registrerad hotline. I oktober 2020 blev detta äntligen
verklighet, trots de katastrofer som drabbat landet. ECPAT
Filippinerna är nu också medlem i INHOPE, paraplyorganisationen för hotlines.
Läs mer om projekten på sidan 23
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Stärkt skydd för
barn på nätet
Vårt påverkansarbete har bidragit till att det juridiska
skyddet för barn mot sexuell exploatering har stärkts
under 2020, bland annat har minimistraffet för grovt
barnpornografibrott höjts och preskription avskaffats
för våldtäkt mot barn.

”dokumenterat sexualbrott mot barn”. Brottet har ingenting
med pornografi att göra – det är bilder och filmer som skildrar
sexuella övergrepp på barn, eller som på andra sätt kränker
barn sexuellt. Detta är viktig för att de barn som utsätts ska ha
ett fullgott skydd i lagstiftningen och för att sätta fokus på att
det bakom varje bild och film finns ett brottsoffer.

Stärkt skydd i lagen för barn
mot sexuell exploatering

Vi vill att preskriptionen avskaffas för samtliga sexualbrott
mot barn, även för skildring och spridning av dokumenterade
sexuella övergrepp och för människohandel med barn.

ECPAT har arbetat länge för att stärka det juridiska skyddet
för barn som exploateras sexuellt och för att synliggöra barnet
som utsätts. Under våren kom tre viktiga lagändringar:
Minimistraffet för grovt barnpornografibrott
höjdes från fängelse i sex månader till ett år.
Den som skildrar ett barn i pornografisk bild kan straffas
för barnpornografibrott om personen varit oaktsam till att
barnet som skildras är under 18 år. Tidigare krävdes uppsåt.
Preskription avskaffades för våldtäktsbrott mot barn.

Det är bra ändringar men vi vill gå längre. Vi kommer fortsätta
driva på för att barnpornografibrottet ska flytta från 16 kap
brottsbalken, som reglerar brott mot allmän ordning, till 6 kap
brottsbalken som reglerar sexualbrott. Brottet hör hemma
där eftersom det handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Vi menar också att det borde byta namn till

Brotten kan få livslånga konsekvenser för det utsatta barnet.
Det är tyvärr vanligt att det tar lång tid för ett barn som utsatts att berätta om övergreppet, ibland dröjer det tills barnet
är vuxen. Samtidigt finns idag större möjligheter än tidigare
att hitta och säkra bevisning.

Äntligen föreslås att Sverige ska
tillträda Budapestkonventionen!

I december överlämnade regeringen en proposition till riksdagen
med förslag om ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen.
Det är ett efterlängtat och viktigt steg för att ge polisen verktyg
att kunna agera snabbare och säkerställa digital bevisning
gällande sexualbrott mot barn. Det är en fråga som ECPAT
drivit eftersom det kommer göra stor skillnad för barn.
I en tid när övergreppsmaterial allt oftare lagras i olika molntjänster måste polisen ha möjlighet att genomsöka uppgifter
som en misstänkt har lagrat i en molntjänst, även i de fall där
servern är placerad utanför Sverige. Idag är det en tidskrävande process, då det ses som en husrannsakan i det land där
servern är placerad. Vi har arbetat länge för att Sverige ska
ratificera Europarådets it-brottskonvention, den så kallade
Budapestkonventionen.

Viktiga verktyg stoppas av EU-utskott

Idag upptäcks så gott som alla bilder och filmer som skildrar
sexuella övergrepp på barn på nätet med hjälp av verktyg som
använder så kallad hashing-teknik (exempelvis Microsofts
PhotoDNA). Under de första nio månaderna 2020 rapporterades
52 miljoner sådana bilder och filmer av de stora amerikanska
techbolagen, varav 2,3 miljoner filer avsåg en förövare eller
brottsoffer i EU.
Bakom varje bild finns ett barn, därför är varje enskild bild
som upptäcks viktig.
I slutet av december 2020 började ett EU-direktiv om integritet och elektronisk kommunikation gälla. Direktivet gör
det otillåtet för bolag att använda den teknik som möjliggör
att bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn
på internet upptäcks. ECPAT har tillsammans med andra
organisationer arbetat hårt för att uppmärksamma och lösa
situationen. Vi kommer fortsätta att arbeta för att säkerställa
att plattformarna kan använda verktygen, även långsiktigt.
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”I början vart det
lite läskigt men
nu är det vardag”
Genom vårt arbete i ECPAT Hotline och Arachnid ser vi dagligen rakt
in i barns egna rum. På kort tid har vi sett en stor ökning av bilder
och filmer på nätet med yngre barn, från sjuårsåldern, som utför
sexuella handlingar på sig själva framför en webbkamera. I årets
ECPAT Hotline-rapport berättade barn hur kontaktförsök från
vuxna och hot och tjat om att skicka nakenbilder är vardag.
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Tipsen som kommer in till ECPAT Hotline handlar sedan några
år tillbaka ofta om bilder och filmer som barn och unga har tagit
på sig själva, många gånger hemma i det egna rummet. Det som
skiljer sig från tidigare är att det idag är många fler yngre barn på
filmerna och bilderna. I årets rapport pratade vi därför med barn
och intervjuade aktörer som på olika sätt möter yngre barn.

Läs mer om egenproducerat
material/nudes på sidan 19.

Sociala medier och spel fyller viktiga funktioner även i yngre
barns liv. Problemet är att barn kan bli kontaktade av vuxna
som tjatar eller hotar, och som instruerar dem att utföra handlingar och filma sig själva. Det kan till exempel handla om att
de får barnen att penetrera sig själva med olika föremål.
Barnen vi pratade med berättade att oönskade kontaktförsök
och förfrågningarna om nakenbilder kom så fort de började
använda sociala medier eller spel med chattfunktioner. Som
ett barn beskrev det: ”I början vart det lite läskigt men nu är
det vardag”.
För barn, liksom för vuxna, kan det vara svårt att se konsekvenserna av att dela en bild eller film på sig själv. Barnet
kan uppleva att hen inte har något val och det kan gå extremt
snabbt, vilket gör att barnet inte alltid hinner tänka innan
hen skickar en bild. Filmen eller bilden kan sedan spridas och
hamna på sidor för andra förövare.

”När jag fick Snapchat visste jag inte hur det
funkade så jag delade med mig av en video. Då
var det någon som spred den fast jag inte ville.”
POJKE LÅGSTADIET

Vems ansvar är det att barn är trygga på nätet?

I rapporten lyfte vi frågan om vems ansvar det är att barn är
trygga på nätet. Enligt oss har alla samhällsaktörer ett ansvar,
men ett stort ansvar faller på föräldrar och andra vuxna i
barnets närhet.
Oavsett hur hårt spelföretag, plattformar, skolan, polis och
lagstiftare arbetar för att barn ska vara trygga på nätet så finns
det ändå en risk att förövare når barnen. Därför måste vi föräldrar och andra vuxna runt barn ta vårt ansvar och finnas till
hands, både med förebyggande kunskap och vara ett stöd om
något faktiskt har hänt.

”Den här rapporten är inte ett inlägg i skärmtidsdebatten. Tvärtom så menar vi att föräldrar
borde ägna mer tid åt skärmen ihop med barn
och skaffa sig den kunskap som krävs, både
för att förhindra att barn utsätts och för att
underlätta för barn att berätta om något dåligt
har hänt. Förövare finns där barn finns och då
måste vi vuxna också vara där”
ANNA KARIN HILDINGSON BOQVIST,
GENERALSEKRETERARE ECPAT SVERIGE

I våra samtal framkom att många barn upplever en avsaknad
av förståelse och kunskap hos föräldrar och andra vuxna. En
konsekvens av det är att barn inte alltid får viktig information
om exempelvis chattfunktioner innan de börjar använda dem.
En annan konsekvens är att barn väljer att inte dela med sig
till en vuxen om något dåligt händer, bland annat av rädsla för
att föräldrarna ska bli arga och att barnet inte ska få använda
telefonen eller spela ett visst spel.

Med årets rapport ville vi lyfta den viktiga roll som föräldrar
och vuxna i barns närhet har. Läs mer om det på sidan 24.
Rapporten fick stor respons och spridning, både medialt
och från föräldrar, professionella och politiker. Under 2021
kommer vi att utveckla vårt arbete med att nå målgruppen
föräldrar och vuxna i barns närhet ytterligare.
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Barn och
unga
Direkt stöd och förebyggande insatser till
barn och unga är en viktig del av ECPATs
verksamhet. Barns delaktighet är avgörande
för att vi ska lyckas i det arbetet. Vårt mål är
också att stärka barnrättsperspektivet och
barnets skydd i svensk lagstiftning. Det gör vi
genom opinionsbildning och påverkansarbete
mot beslutsfattare.

Vi startar en stödlinje

Vi har länge sett ett behov av en särskild stödlinje för barn
och unga om sexuella övergrepp och exploatering. Du kan må
dåligt om du till exempel har hotats att filma dig själv naken
eller om en bild har spridits i sociala medier mot din vilja. 2019
beviljades ECPAT stöd från Allmänna arvsfonden för att kunna
ge barn som utsätts för sexuell exploatering råd, stöd och hjälp
med nedtagning av egenproducerade sexuellt kränkande filmer
och bilder. Planen var att lansera stödlinjen i slutet av 2020.
Vi bedömde tidigt att situationen med pandemin innebar en
större risk för barn att utsättas för sexuella övergrepp och
exploatering, både på nätet och i hemmet. När barn spenderar mer tid hemma som en konsekvens av skolstängning och
inställda fritidsaktiviteter tillbringar de mer tid på nätet. Barn
som är uttråkade eller ledsna och ensamma är mer sårbara för
att utsättas för hot eller att bli lurade. Många barn är också
utsatta för övergrepp inom sina familjer.
Som barnrättsorganisation kändes det viktigt för oss att finnas
där för barn i den extraordinära situationen. Därför valde vi
att starta upp en stödlinje redan i mars, även om vi då inte
hade alla delar på plats. I november lanserade vi sedan Ditt
ECPAT som stödlinjen nu är en del av.
ECPATs stödlinje kunde öppna så snabbt i mars tack vare stöd från
bland andra Allmänna arvsfonden, Tele2, Radiohjälpen och ECPATs
givare. Tack!

Vi frågade barn och unga vilka kontaktvägar de föredrar för att
komma i kontakt med oss. En majoritet uppgav att de ville komma i
kontakt med oss via chatt. Detta ledde till att vi kompletterade
stödlinjen med en chatt till lanseringen av Ditt ECPAT den
23 november. Från lansering till sista december hade ett 30-tal
barn kontaktat oss via chatt med frågor som rör sexuell
exploatering och övergrepp.

Ditt ECPAT
Den 23 november lanserade vi Ditt
ECPAT, där barn och unga kan få hjälp,
stöd och kunskap om bilder, sexuella
kränkningar, hot och övergrepp på
nätet eller IRL. Vi kan också hjälpa
till att ta ner nakenbilder som har
spridits på nätet.
Forskning visar att den som fått
sina nakenbilder spridda kan må
väldigt dåligt, inte bara just då
utan en lång tid framöver.
Vetskapen om att bilden finns
kvar på nätet gör att kränkningen
aldrig tar slut.
Via Ditt EPCAT kan vi hjälpa den som är under 18 år att ta ner
bilder och filmer som har spridits på nätet.
Barn kan nå oss via telefon, mejl och chatt. Rådgivningen är gratis,
samtalet syns inte på telefonräkningen och som barn kan du välja
att vara anonym.
Sedan i slutet av mars till sista december har vi via
stödlinjen och Ditt ECPAT haft 174 kontakter med barn
som hört av sig och fått stöd och rådgivning i frågor som
rör sexuell exploatering och övergrepp.
91% av mejlen har varit relevanta utifrån vår fråga. Av de
barn som har mejlat har 13% återkommit i en vidare dialog.
Från lanseringen av Ditt ECPAT i slutet av november till sista
december hade vi 1600 unika besök på sidan. Den genomsnittliga besökaren stannade i drygt 2 minuter.

Ditt ECPAT är del av ett större projekt med syftet att minska det
psykiska lidandet för barn och unga som fått bilder spridda.
Projektet som startades 2019 finansieras av Arvsfonden, är
treårigt och drivs i samråd med hotlines i de nordiska länderna,
polisens nationella operativa avdelning (NOA), andra barnrättsorganisationer samt experter inom området.
Liknande projekt har gjorts internationellt,
men aldrig tidigare i Sverige.

BARN OCH UNGA

Hur kanECPAT hjälpa
dig under 18 att ta ner
nakenbilder som sprids?
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Vi får ett
uppdrag
Allt börjar med att vi får ett uppdrag
från ett barn eller en ung person om
att en nakenbild (eller film) på hen
har spridits. Vi tar emot uppdrag på
telefon, m
 ejl och chatt. Som barn kan
du vara anonym men vi kan göra mer
för att hjälpa dig om vi vet vem du är.

Vad hör barnen av sig om?

Det är vanligt att barn frågar oss om händelser de varit med
om har varit en våldtäkt. En del berättar om sexuella övergrepp de utsatts för av någon familjemedlem. Ibland är de
oroliga för yngre syskon.
Något som återkommer ofta är barn som inom en vänskapseller kärleksrelation blir utsatta för något de inte samtyckt
till. Flickor kan vilja prata om hur de sexualiseras i skolan,
exempelvis genom att pojkar kommenterar deras kroppar eller
skojar om att våldta dem.
Barn vill också prata om nakenbilder. Det kan vara en bild
eller film som har spridits utom barnets kontroll, eller så
misstänker hen att så är fallet. Det kan handla om en tidigare
partner som sprider bilder eller så kan barnet ha hotats eller
utpressats till att skicka bilder. Hen kan ha ”bytt bilder” med
någon som hen trodde var en jämnårig, men som visat sig vara
en äldre person som använder bilderna för att hota barnet till
att skicka fler och mer sexuella bilder. Barnet kan må dåligt
över att utlämnande bilder finns hos en okänd person som
kanske kommer sprida dem eller skicka bilderna till vänner
eller klasskamrater.
Många barn är också oroliga för att deras föräldrar ska få veta
att de har skickat nakenbilder till någon och att de nu sprids
vidare till andra.

Vad är egenproducerat
material/nakenbilder/nudes?
Egenproducerat material är ett begrepp vars gemensamma nämnare
är att barnet har tagit nakenbilder eller filmer på sig själv.

Vi undersöker
spridningen
Vi börjar med att undersöka om bilden
har spridits och var. Det gör vi för att
veta vem vi ska kontakta för att få hjälp
att ta ner bilden.

Vi kan hjälpa
dig anmäla
Sen kontaktar vi våra samarbetspartners på polisen och skickar
informationen vidare till dem. Om du
har berättat för oss vem du är kan vi
hjälpa till att anmäla till socialtjänsten
och polisen om det behövs.

Vi har redan kontakt med
många plattformar där bilder
delas. Därför kan vi kontakta
dem direkt och be dem ta bort
bilden innan den sprids mer.

Vi förhindrar
mer spridning
Vi har också ett verktyg som
heter Arachnid, som letar
efter olagliga bilder på nätet.
Arachnid fortsätter leta
efter bilden om en ny kopia
skulle dyka upp senare. Om
det händer så skickas ett
meddelande till plattformen
om nedtagning.

Idag är det vanligt att barn och unga tar och skickar nakenbilder, nudes, på sig själva. Det behöver inte vara något
negativt. Tvärtom upplever många att det finns fördelar, till
exempel för självförtroendet eller i ett förhållande.
Men det finns alltid en risk att bilden eller filmen hamnar fel och
sprids utanför ens kontroll, ibland på sidor där det finns förövare
som utnyttjar bilderna för egna syften. Ansvaret ligger alltid på
den som sprider materialet, vilket är illegalt när det är ett barn
som skildras. Det händer också att barn och unga blir lurade
eller hotade att ta och skicka bilder på sig själva.

Vi kontaktar
plattformar

Vi informerar
om hur det gått
Om du som kontaktat oss vill det
så kontaktar vi dig och berättar hur
det har gått och vad som har hänt.
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Barn och ungas
egna röster om
nakenbilder
Barns kunskap och egna erfarenheter behövs för
att vi ska kunna arbeta effektivt med förebyggande
insatser och stöd. Därför har barn och unga på olika
sätt varit delaktiga i framtagandet av Ditt ECPAT.
Pandemin gjorde att vi fick ställa in planerade fysiska träffar
och istället föra en dialog med barn och unga via nätet. Det
gjorde vi bland annat via en digital undersökning som över
6500 barn och unga mellan 10 och 17 år svarade på.
I undersökningen fick de läsa om händelser som andra unga
varit med om och reflektera kring gränsdragning och igenkänning. Det handlade till exempel om att dela nudes, bli hotad på
nätet och få dickpicks från vuxna. De kunde även kommentera
fritt, vilket hela 1273 gjorde.

”Jag tycker att det är okej att skicka
en nakenbild till någon som man kan
anförtro sig åt, men det är helt fel av
mottagaren att utnyttja händelsen.”
Kille 16 år
Gensvaret på undersökningen var så stort att vi valde att skriva
en rapport baserad på svaren. I ”Ingen vill ha oönskade nakenbilder” berättar barn och unga vad de tycker är okej och inte
okej när det gäller nakenbilder, gränser och samtycke.
Några viktiga resultat från undersökningen:

• Att vuxna skickar nakenbilder till barn tycker ingen är okej.
Ändå har många barn erfarenhet av just det.
• De flesta barn som svarat tycker att det kan vara positivt att
dela en nakenbild eller ”byta bilder” med en annan ung. Så
länge båda är okej med det. Allt handlar om samtycke och
sammanhang.
• Många - särskilt tjejer - tar upp att de kan känna sig pressade
att skicka nudes. Men de resonerar också om positiva motkrafter, som vänner och en bra partner, och att en måste se
till sitt eget värde och gå sin egen väg.

• Att ingen ska bli pressad eller hotad att skicka bilder är de
flesta överens om, däremot varierar synen på vad som är
press. Här finns tydliga könsskillnader. Killarna uppmärksammar inte i lika hög utsträckning hur press från kompisar
eller en partner påverkar beslutet.
• Barn vet att det kan vara olagligt att sprida vidare någon annans
bild och att spridning kan få långtgående konsekvenser, som
utanförskap och dåligt mående. De reflekterar över hur
dåligt det är att sprida andras bilder, men även kring det
egna ansvaret när en skickar.
• Många tar upp att det är viktigt att ha strategier och kunskap om risker på nätet och vill dela med sig av råd och tips
till andra barn.
• Barnen betonar att vuxna har en tydlig roll, ett särskilt
ansvar, och de delar med sig av råd även till föräldrar och
andra vuxna, se nästa sida.
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Fem tips till föräldrar från
barn och unga om nakenbilder:
Det är ditt ansvar som vuxen att
lära barn om risker på nätet.

Att bry sig om vad barn gör är ok övervakning och bestraffningar är inte ok.

Inför lanseringen av Ditt ECPAT tog vi fram filmer
som bygger på ungas egna berättelser. Filmerna
hittar du på dittecpat.se. När Ditt ECPAT lanserades
nådde vi ut till 1,2 miljoner barn och unga i kanaler
där de själva befinner sig, som Snapchat, Facebook
och Instagram.

Få dina barn att känna sig trygga
att berätta när något har hänt.

Skäll inte på barnet – det är aldrig
barnets fel om något dåligt händer.

Hjälp barnet att reda ut vad som
hänt och vad som behöver göras
Du hittar fler tips till vuxna på sidan 25.
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Stärkta rättigheter
för barn och unga
under året
Nationell strategi mot
våld mot barn på gång

Varje barn, oavsett kön och ålder, har rätt till skydd mot våld,
sexuella övergrepp och exploatering. ECPAT vill därför se en
nationell strategi mot våld mot barn med en särskild handlingsplan för arbetet mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering
av barn.
En nationell strategi gör att arbetet sker mer systematiskt och
med tydligare resurssättning. En särskild handlingsplan för
arbetet mot sexuella övergrepp och exploatering möjliggör
specifika och effektiva insatser som skyddar barn och ser till
att deras rättigheter tillvaratas.
Under sommaren kom företrädare för flera partier med det
glädjande beskedet att en utredning med syfte att ta fram en
nationell strategi mot våld mot barn kommer att tillsättas. Ett
viktigt initiativ som vi fortsätter bevaka.

Barnäktenskapsbrott infört

För ECPAT är det självklart att alla barn ska skyddas från att
ingå äktenskap. Därför välkomnar vi den nya brottsrubriceringen:
barnäktenskapsbrott, som infördes den 1 juli.
Barnäktenskapsbrott innebär att det är straffbart att förmå
eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Brottet kan ge fängelse i upp till fyra år.
Även försök, förberedelse eller stämpling till barnäktenskapsbrott är straffbart.
Det finns nu också ett utreseförbud för barn, för att skydda de
barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller
könsstympas. Om ett barn riskerar att föras utomlands kan barnet
få ett utreseförbud. Det är olagligt att föra ut ett barn ur Sverige i
strid med ett utreseförbud. Straffet är fängelse i högst två år.
I ECPATs remissvar påpekade vi att det är viktigt att ett utreseförbud gäller oavsett om barnet samtycker till äktenskapet
eller inte, eftersom ett barn inte kan samtycka till ett äktenskap.
Skulle hänsyn tas till barnets inställning till äktenskapet skulle
barnet riskera att utsättas för påtryckningar. Något som regeringen håller med ECPAT om:
”Regeringen instämmer även i ECPAT Sveriges synpunkt om att
en ordning som innebär att ett barn har möjlighet att ge sitt samtycke till resan riskerar att utsätta barnet för påtryckningar och
innebär att ansvaret läggs på barnet.” (Prop. 2019/20:131 s. 72)
Med den nya lagen kan personer med anknytning till Sverige
som gör sig skyldig till barnäktenskapsbrott utomlands, eller
försök till sådant brott, straffas i Sverige, även om handlingen
anses laglig i det andra landet. Det är en viktig åtgärd som
markerar brottets allvar.

Barnkonventionsutredningen pekar
på luckor
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari. Det innebär
inte att arbetet med att förverkliga barnets rättigheter är
färdigt. Tvärtom är det en början.
Den utredning som kartlagt hur svensk lagstiftning och praxis
överensstämmer med barnkonventionen konstaterade att
mycket stämmer överens, men också att det finns luckor. Två
sådana gäller artikel 34 i barnkonventionen, den artikel som
säger att inget barn ska utsättas för sexuella övergrepp eller
sexuell exploatering. Utredningen har funnit att pubertetsutvecklade barn har ett sämre skydd än andra barn mot att
utnyttjas i sexuellt exploaterande material. Den pekar också på
att det finns luckor i det straffrättsliga skyddet för barn när det
gäller internetrelaterade sexualbrott.
ECPAT, som redan tidigare identifierat och lyft dessa luckor,
delar bedömningen och ser nu fram emot nästa steg i arbetet.

Vårt påverkansarbete för barnets
rättigheter stannar inte i Sverige
Det påverkansarbete vi bedriver blir mer effektivt när vi får FN
och omvärlden att uppmärksamma brister i efterlevnaden av
barnkonventionen i Sverige. I början av året skickade vi in två
rapporter till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén), dels en egen rapport, dels en gemensam rapport
med andra barnrättsorganisationer, som ett led i processen att
Sveriges arbete med barns rättigheter ska granskas.
Några frågor som vi har lyft till FN:
• Vikten av att barnrättskommittén tydliggör att det inte skiljer i
övergreppets allvar om det skett digitalt eller fysiskt.
• Att alla barn oavsett ålder eller pubertetsutveckling ska ha rätt
till och få samma skydd i lagstiftningen.
• Vikten av att regeringen beslutar om en nationell strategi mot
våld, sexuella övergrepp och exploatering.
ECPAT har under året sökt konsultativ status inom FN:s
Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Om vi beviljas det
innebär det att vi kan anlitas som experter, rådgivare och
konsulter av ECOSOC. Det skulle också leda till att de
rapporter vi skriver får ännu mer tyngd.
Förutom det viktiga påverkansarbetet i FN-processerna arbetar
vi också med påverkan inom EU-systemet. Under 2020 har vi
bland annat deltagit i processen där EU ska slå fast en ny strategi
för att arbeta med barns rättigheter under åren 2021-2024.
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Internationella
samarbeten
gör stor skillnad
för barn
Genom våra internationella samarbeten kan vi göra
ännu mer för att stärka barnets rättigheter. De lokala
aktörerna gör ett viktigt förebyggande arbete och
hjälper barn som redan utsatts.
APLE i Kambodja arbetar hårt för att barnets perspektiv ska inkluderas i alla delar av den straffrättsliga processen. Det har bland
annat lett till att utredare, barn och deras familjer kan träffas i en
mer barnvänlig miljö där barnet kan känna sig mer bekvämt och
lättare kan förbereda sig på rättsprocessen.

Samarbetet med APLE har bidragit till:
• Över 100 barn som utsatts för sexuell exploatering har fått
juridiskt stöd före, under och efter rättsprocessen. Även familjemedlemmar som representerar barn har fått juridiskt stöd.
• Nästan 200 regeringstjänstemän, polis- och domstolstjänstemän, åklagare och domare har utbildats om en ny lag
som ska tydliggöra barns rätt till delaktighet i rättsprocessen.
• 94% av de poliser som utbildats av APLE upplever att de i
högre utsträckning har genomfört utredningar med barnets
bästa i främsta rummet.
• Ökat medvetenheten om barnets rättigheter och om sexuell
exploatering av barn på nätet genom påverkansinsatser,
kampanjer och utbildningar.
• Unga har utbildats i att själva sprida medvetenhet kring
sexuell exploatering av barn bland andra unga.

I Filippinerna har ECPAT Filippinernas påverkansarbete resulterat i
att sexuell exploatering av barn har hamnat högre på den politiska
agendan och organisationens expertkunskap efterfrågas i olika
sammanhang.
Över 1300 barn och unga har genom projektets insatser ökat sin
kunskap om sexuell exploatering, exempelvis om risker, rättigheter
och vad man kan göra om man utsätts. Över 2100 vuxna i barns
närhet har också fått utbildning.
ECPAT Filippinernas ungdomsrådgivare lyckades snabbt digitalisera sitt arbete. Under 2020 genomfördes sju onlineutbildningar
om sexuell exploatering av ungdomar för ungdomar där över 500
personer deltog. Utbildningarna finns kvar på hemsidan för de som
missade utbildningstillfällena.

Pandemin har lett till nya arbetssätt

Pandemin har påverkat vårt internationella arbete på flera nivåer.
Våra samarbetspartners vittnar om en ökad risk att barn ska bli
sexuellt exploaterade och restriktioner har försvårat arbetet.
Samtidigt har arbetet utvecklats långsiktigt genom att vi har hittat
nya innovativa arbetssätt. Våra samarbetspartners har digitaliserat
många aktiviteter för att nå ut till målgruppen, vilket har lett till att
de har kunnat nå ut till fler. På ECPAT Sverige har vi börjat med fältbesök online för att följa upp arbetet. På så sätt har vi exempelvis
kunnat delta i utbildningar för barn i Filippinerna och för professionella
i Kambodja, trots reserestriktioner.
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Föräldrar och
vuxna i barns
närhet
Det är vuxnas ansvar att hjälpa barn att
hantera nätet säkert. Ändå vet vi att många
skjuter upp samtalet om riskerna i appar, spel
och chattar. Under året har vi därför – i media
och andra sammanhang – delat med oss
av vår kunskap och våra råd om hur du kan
prata med barn och unga.

Du som vuxen är viktig!
ECPAT arbetar hårt för att dataspelsbranschen,
sociala plattformar och andra viktiga aktörer ska
göra nätet till en trygg plats för barn och unga. Men
även om alla skulle gör allt de kan så kan det ändå
aldrig bli helt vattentätt. Förövare kan ta sig igenom
tekniken och de kan agera snabbare än en chatt
hinner modereras. Därför är det nödvändigt och
livsviktigt att du som förälder, eller annan viktig
vuxen i ett barns närhet, tar ditt ansvar och gör
vad du kan för att skapa en så trygg nätvardag
för ditt barn som möjligt.  
På nätet ryms mycket roligt. Det är här barn och
unga spelar, tittar på serier och lär sig nya danser.
Nätet är också en viktig del av barns sociala liv och
samspel med andra människor. Som vuxen måste
du vara nyfiken, intresserad och ta dig tid att lära
dig mer om barnets liv på nätet. På samma sätt som
vi står och hejar entusiastiskt på fotbollsplanen i
ösregn måste vi finnas bredvid våra barn på nätet.
Vi vet att vuxnas okunskap, ointresse - och ibland
negativa inställning - kan leda till att barnet
varken berättar om det som är positivt på
nätet eller om det som är obehagligt.
Det gäller särskilt om barnet tror att
konsekvensen blir att hen inte får
spela eller använda sin telefon.
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Tips & råd till dig
som är vuxen

Ta snacket – gärna tidigt
Att börja prata om nätet, spel och appar tidigt gör
startsträckan kortare om barnet senare har något
att berätta. Oroa dig inte för att hen är för liten.   

Förövare söker sig till
platser där barn finns
Oavsett om barnet spelar spel,
bygger världar, sköter hästar eller
kollar videos - engagera dig i hens
vardag på nätet.

Våga prata om svåra saker
Barn behöver förstå att det finns de som ljuger
på nätet. De måste också få veta att vuxna
kan använda hot, smicker och mutor för att få
barnet att skicka bilder och filmer. Förklara att
det aldrig är barnets fel om det händer!

Nätet är roligt
Testa spelet som ditt barn gillar, fråga hur
saker funkar, kolla hens favoritvideos. Det
är både roligt och en bra ingång till att
fundera på och prata om risker.

Förbud är inte lösningen
Förbud och begränsningar funkar inte.
Hjälp istället barnet att hantera nätet
säkert och prata om vad hen kan göra
om något faktiskt händer.    

DITT BÄSTA RÅD:

Stäng av och prata
med en vuxen
Det viktigaste rådet du kan ge ett barn
som upplever - eller riskerar att uppleva utpressning, hot, tjat eller kränkningar är:
Stäng av och prata med en vuxen

Vad gör jag om något
redan har hänt?
Det kan vara svårt att prata med en vuxen om något
har hänt på nätet. Det kan handla om att barnet har
skickat en nakenbild eller fått en till sig. När något
har hänt, stötta barnet genom att:  
Avlasta barnet från skammen

Stötta barnet genom att vara lugn och närvarande. Döm inte,
utan avlasta barnet från skammen. Det är aldrig barnets fel.

Lyssna på barnet!

Försök att lägga dina egna känslor åt sidan så att barnet själv får
uttrycka sina. Låt barnet tala till punkt och avbryt inte med egna
värderingar. Var lugn, ge dig själv tid att tänka så att du kan ställa
följdfrågor och be om förtydliganden.  

Anmäl olämpligt innehåll!  

På de flesta plattformar och spel finns det olika sätt att
anmäla/rapportera olämpligt innehåll och sexuellt kränkande
kommentarer. Om en bild har spridits på olika sidor är det bra
att hjälpa barnet att anmäla innehållet på respektive sida så att
materialet kan tas ned.  

Polisanmäl vid misstanke om brott!

En polisanmälan kan dels leda till att kränkningen som barnet
utsatts för utreds, dels till att andra barn i liknande situationer
upptäcks och får den hjälp och det stöd de har rätt till. En
förövare utsätter ofta flera barn samtidigt. Samla bevis genom
att ta skärmdumpar, spara sms, e-post med mera. Du kan också
anmäla till ECPAT Hotline på ecpathotline.se

24

FÖRÄLDRAR OCH VUXNA I BARNS NÄRHET

Andra viktiga
vuxna i barns
närhet
Det är viktigt att alla som möter barn
har den kunskap som krävs - dels för att
förebygga och motverka övergrepp och
exploatering, dels för att agera på rätt sätt
om något faktiskt har hänt. En annan målgrupp för oss är därför vuxna som i olika
professioner och sammanhang möter
barn och unga. Det kan handla om alltifrån
lärare, kuratorer och idrottstränare till socialtjänsthandläggare och barnförhörsledare.
Under året har vi spridit kunskap till professionella i
barn och ungas närhet vid ett antal tillfällen. Vi deltog
bland annat i en utbildning för medarbetare inom
socialtjänsten arrangerad av Sveriges Kommuner och
Regioner och delade med oss av våra erfarenheter
av arbetet med ECPAT Hotline och Ditt ECPAT. Vi
höll också två föreläsningar på Barnrättsdagarna, om
vårt projekt Ditt ECPAT och om barn som utsätts för
kvinnliga förövare.

Vårt ansvar att säga
vad vi ser på resan
Att det blivit svårare för svenskar att resa utomlands och begå
sexuella övergrepp på barn under pandemin betyder tyvärr
inte att sexuell exploatering av barn utomlands upphört. De
förövare som arbetar eller bosatt sig utomlands utgör ett
pågående hot mot barn i deras närhet.
Många barn i fattiga delar av världen har blivit ännu mer
utsatta när skolor stängt och familjer drabbats ekonomiskt av
pandemin. Antalet rapporter om sexuell exploatering online har
också ökat sedan pandemin bröt ut. Därför är det viktigare än
någonsin att se över och stärka skyddet för barn i utsatthet.
Med projektet ”Säg vad du såg”, som finansieras av Svenska
Postkodlotteriet, vill vi få fler människor att rapportera om de ser
misstänkt sexuell exploatering av barn i samband med resande
och turism. Under året fokuserade vi mer på sexuell exploatering
av barn online, och särskilt livestreaming, eftersom barn utsätts
trots reserestriktioner. Det är bara formen som ändras.
I projektet samarbetar vi med Childhood, Nationella operativa
avdelningen vid Polismyndigheten (NOA), nationella samordningen mot människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten
och Friends International, Child Safe Movement.
För närvarande är det få som kan resa, men när reserestriktionerna hävs återvänder även förövarna. Därför jobbar vi
vidare med denna viktiga fråga och har under året tagit fram
en utbildning för alla som jobbar i resebranschen. Besök
gärna sagvaddusag.se om du vill veta mer.

#SÄGVADDUSÅG
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Tillsammans mot
sexuell exploatering
av barn
Näringslivet är en viktig aktör i vårt arbete. Företag
vars tjänster och produkter kan missbrukas i syfte att
exploatera barn har ett särskilt ansvar. Samverkan
är nödvändig för att utbyta erfarenheter, bilda en
gemensam röst och åstadkomma förändring. Ingen
enskild aktör kan lösa detta på egen hand.
ECPATs verksamhet är möjlig tack vare de givare, privata och
företag, som väljer att stötta och samarbeta med oss. Vi är tacksamma över att våra intäkter från företag är oförändrade jämfört
med 2019, trots att det har varit ett utmanande år för näringslivet.
Pandemin till trots har vi också haft många viktiga samtal
med den privata sektorn. Under året har vi särskilt utökat vår
dialog med dataspels-, it- och techbranschen, branscher som
spelar en viktig roll i arbetet mot sexuell exploatering av barn.

Några exempel på samarbeten som gjort
stor skillnad under pandemiåret 2020:
• Tele2:s hjälp gjorde att vi snabbt kunde få
igång ECPATs stödlinje för barn och unga.
• HM Drottning Silvias Stiftelse, Care About the Children, bidrog
till att vi kunde stärka upp bemanningen i ECPAT Hotline.
• Swish lyfte upp oss som en viktig organisation att
ge pengar till i coronakrisen.
• Tre Sverige ökade sitt stöd till vårt arbete på
grund av den rådande situationen i samhället.
• Även Gabrielssons Stiftelse har generöst bidragit.

Just nu spenderar vi ännu mer tid online och
därför är de extra insatser som ECPAT nu gör,
som en stödlinje, självklara att stödja. Det är
vårt ansvar som telekomoperatör, mitt ansvar
som pappa och mitt ansvar som vuxen.
HAVAL VAN DRUMPT, VD PÅ TRE SVERIGE

Under året har vi också fått nästan 2,5 miljoner pro bono i
tjänster och produkter - tack alla generösa företag som på
olika sätt har bidragit!

En kamp tillsammans

I höstas var vi med i ”En kamp tillsammans” i SVT och
berättade om vår stödlinje för barn och unga. Allmänhetens gåvor till Radiohjälpen bidrog till att vi kunde öppna
stödlinjen. Sammanlagt har Radiohjälpen fördelat 39 miljoner till riskgrupper i pandemin i Sverige – stort tack alla
som har bidragit! ”Det är en fortsatt kamp. Men det är en
kamp tillsammans”, för att citera Mark Levengood.

Vi vill rikta ett extra stort tack
till våra företagsvänner:

TILLSAMMANS MOT SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

VÅRA KOALITIONER
Finanskoalitionen
2007 tog ECPAT Sverige initiativet till
att skapa en finanskoalition mot sexuell
exploatering av barn i dialog med
Skandiabanken, Rikskriminalpolisen,
Finansinspektionen, Bankföreningen,
CGI och Setterwalls Advokatbyrå. Mellan
åren 2015-2019 drevs koalitionen som
en egen förening under Bankföreningen,
men från och med 2020 har ECPAT tagit
över samordningen av koalitionen.
Idag finns en risk att finansinstitutens
tjänster utnyttjas för till exempel
ekonomiska transaktioner vid försäljning och köp av dokumenterade
sexuella övergrepp på barn. Detta
ska koalitionen tillsammans arbeta
mot. Under 2020 har koalitionen,
tillsammans med representanter från
nationella operativa avdelningen (NOA)
på polisen, arbetat med att se över
indikatorer för betalningsströmmar
gällande bland annat livestreamat
övergreppsmaterial.

” Vi vill ta ansvar
inom ett område
där vi kan göra
skillnad i vår dagliga verksamhet”
Handelsbanken har samarbetat med
ECPAT sedan 2015. Här berättar hållbarhetschef Catharina Belfrage
Sahlstrand varför banken förlänger
samarbetet i ytterligare två år.
– Vi vill fortsätta att göra vad vi kan för
att försvåra och förhindra betalningar
kopplade till sexuellt övergreppsmaterial
på barn och att sprida kunskap om dessa
frågor tillsammans med ECPAT. Som
bank hanterar vi betalningar och korttransaktioner och vi vill ta ansvar inom
ett område där vi kan göra skillnad i vår
dagliga verksamhet.

Sedan 2013 har ECPAT fått ta del av Svenska
Postkodlotteriets överskott. Stödet är
otroligt viktigt för vårt arbete mot sexuell
exploatering av barn. Genom åren har
många projekt finansierats via lotteriet.
2020 delade Postkodlotteriet ut 5 miljoner
kronor i basstöd till ECPAT Sverige, vilket
vi är väldigt tacksamma för. Vi fick dessutom ett extra Covidstöd på 500 000kr att
använda under 2021 för att ta tillvara på
barns rättigheter under pandemin.

Telekomkoalitionen

Medlemmar 2020: Tele 2, Telenor, Tre
och Telia.

Tack till vår samarbetspartner Roschier
Advokatbyrå som tillhandhåller juridisk
rådgivning pro bono till oss.

– Samarbete är ofta nyckeln till framgång och vi hoppas kunna bidra med de
kunskaper vi fått genom vårt samarbete
med ECPAT. När branschen slår sig
samman får vi större kraft i frågorna,
vi kan utbyta erfarenheter och hitta
gemensamma åtgärder.

Tack till Postkodlotteriet och
alla lottköpare!

Medlemmar 2020: CGI, Danske Bank,
DNB, Forex Bank, Handelsbanken,
ICA Banken, Ikano Bank, Klarna Bank,
Länsförsäkringar Bank, Nordax bank,
Nordea, NOA, SBAB, SEB och Swedbank.

Telekomkoalitionens medlemmar ska
arbeta för att förhindra, försvåra och förebygga att deras tjänster och produkter
missbrukas av förövare. Tillsammans
med ECPAT ska företagen arbeta aktivt
för att stoppa exploateringen av barn på
nätet. Under året har koalitionen bland
annat satt sig in i arbetet i Project Arachnid (se sid 12) samt haft en konstruktiv
dialog om tekniska lösningar kopplade
till sexuell exploatering av barn

Vad betyder ett deltagande i Finanskoalitionen för Handelsbanken?

VÅRA MEDLEMMAR
ECPAT Sverige har idag 16 medlemsorganisationer som är
engagerade i vårt arbete mot sexuell exploatering av barn. Tack
Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hotell- och restaurangfacket,
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, PLAN International Sverige,
Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Scouterna, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Stiftelsen Idéer för livet, Svenska
Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen, TCO, Unga Örnars Riksförbund, Unizon och Vårdförbundet för allt vi gör tillsammans!
Apotea lät sina kunder runda upp till förmån för ECPATs
verksamhet en vecka, vilket väldigt många gjorde! Insamlingen resulterade i fantastiska 289 000 kronor
– tack till Apotea och alla som bidrog!
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Våra engagerade givare
gör det möjligt för oss
att hjälpa fler barn
Stort tack till alla våra givare – varenda krona gör
skillnad på riktigt för barn som utsatts för övergrepp
och förebygger så att färre barn utsätts
ECPATs månadsgivare ger ett viktigt långsiktigt stöd till vår
verksamhet som gör att vi kan planera aktiviteter bättre, och
därmed arbeta mer effektivt. För att få chansen att berätta om
vår verksamhet och samtidigt på ett kostnadseffektivt sätt få fler
månadsgivare har vi under året testat att knacka dörr. I dessa
möten kunde vi kombinera vårt förebyggande arbete genom att
dela ut tips och råd om hur man pratar med barn om risker på
nätet, samtidigt som vi rekryterade nya månadsgivare. Covid-19 gjorde att vi fick avsluta aktiviteten tidigare än planerat. Trots detta har vi
fått in över 90% fler månadgivare 2020 jämfört
med 2019, vilket innebär att vi ökat antalet
månadsgivare med 32% på ett år.

Ökad digital närvaro

I början av 2020 inledde vi ett långsiktigt arbete med att öka vår
digitala närvaro. Fokus är att nå ut till fler och att engagera våra
viktiga målgrupper i arbetet mot sexuell exploatering av barn.
Under 2021 kommer vi bland annat lansera en ny hemsida.

32%

fler månadsgivare
jämfört med 2019

Vår styrelse

Årets julkampanj

Det finns miljoner olika berättelser om hur övergreppsbilder på
barn hamnar på nätet. Bilden kan ha tagits av en vuxen, eller så
kan barnet ha blivit lurad eller hotad att skicka en bild. Oavsett
hur den kom till så är det viktigt att den tas ner.
I årets julkampanj fick vi hjälp av Oscar Zia, Veronica Maggio,
Shima Niavarani och Sanna Sundqvist att berätta några av alla
barns berättelser och förklara varför det är så viktigt att bilderna
tas ner. Kampanjen skapade stort engagemang i sociala medier
och slog rekord i antalet gåvor.
Vi är otroligt glada över att vi fick ha ett så fint gäng med i årets
julkampanj. Oscar, Veronica, Shima och Sanna - TACK att ni gav
röst åt barns berättelser om övergrepp och spridning av bilder.
Och tack Bloomy Ideas och hela filmteamet för allt!

ECPATs styrelse väljs av
årsmötet och sitter i två år.
Vår styrelse har efter
årsmötet i juni bestått av:
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare
Kent Persson, ordförande
Tove Kjellander, vice ordförande
Peder Ramel, vice ordförande (saknas på bilden)
Amanda Netscher, ledamot
Elin Lundgren, ledamot
Hélène Benno, ledamot
Johanna Lundin Bhattacharyya, ledamot
Lisa Ericsson, ledamot (saknas på bilden)
Sara Pontander, ledamot

Tack alla ni som på olika sätt bidragit till vår
verksamhet under 2020 hälsar ECPATs kansli:
Thomas Andersson, Sophie Josephson, Daniel Hoch,
Clara Ludvigsson, Isabella Kim, Anna Karin Hildingson Boqvist,
Fredrika Fredmark, Johanna Engström, Jenny Wevill, Britta Lästh,
Marlene Rosendal, Linda Wijkström, Michal Bäckrud,
Karin Röbäck De Souza och Sara Westerberg.
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ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse 2020
Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige med
organisationsnummer 802402-5499 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Allmänt om verksamheten

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot
sexuell exploatering av barn. ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt kan tipsa om misstänkta sexuella
övergrepp eller exploatering av barn. Syftet är att utsatta barn ska
identifieras, hittas och få hjälp, och att vi ska ta ner övergreppsmaterial från nätet. En annan viktig del av vår verksamhet
är förebyggande arbete, där vi sprider kunskap till barn och
föräldrar. Sedan mars 2020 har vi en särskild stödlinje för
barn och unga: Ditt ECPAT, där vi också hjälper barn att ta ner
bilder från nätet. Vi arbetar även för att stärka barns skydd i
lagstiftningen. Allt detta gör vi i samarbete med myndigheter,
företag och andra organisationer i Sverige och globalt.

Främjande av ändamål

Under året fick vi in 3 385 tips till ECPAT Hotline, varav 1 221
(36%) bedömdes vara relevanta. Tipsen hanterades av våra
analytiker, i samarbete med svensk polis eller med en hotline
i ett annat land. Totalt skickade vi 162 tips vidare till polisen.
Övriga relevanta tips hanterade vi i samarbete med INHOPE,
paraplyorganisationen för hotlines. Vi är också med i det
kanadensiska projektet Arachnid, en plattform och webbcrawler
som hittar övergreppsmaterial på nätet och hjälper till att ta ner
det. Under 2020 gjorde våra analytiker 590 976 bedömningar av
individuella bilder i Arachnid. De bilder och filmer som bedöms
vara olagliga tas sedan ner från nätet. Arachnid fortsätter leta
efter bilden om en ny kopia skulle dyka upp senare. Om det
händer så skickas ett meddelande till plattformen om nedtagning.
Arbetet i ECPAT Hotline ger oss unik kunskap, vilket vi bland
annat omsatte till en rapport där vi lyfte att vi ser allt yngre barn,
från runt sju år, som utför avancerade sexuella handlingar på sig
själva. I rapporten berättade barn hur kontaktförsök från vuxna
och hot och tjat om att skicka nakenbilder är vardag.

Direkt stöd och förebyggande insatser till barn och unga är en
viktig del av ECPATs verksamhet. I mars öppnade vi en stödlinje
för barn och unga. I november tog vi ytterligare ett steg och
lanserade Ditt ECPAT, som stödlinjen nu är en del av. Ditt ECPAT
är en plats där barn och unga kan få hjälp, stöd och kunskap om
bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på och utanför
nätet. Vi har även en unik tjänst där vi kan hjälpa barn och unga
att ta ner nakenbilder som har spridits på nätet. Unga har varit
delaktiga i framtagandet av Ditt ECPAT, bland annat via en digital
undersökning som över 6 500 barn mellan 10 och 17 år har svarat på.
Sedan mars har vi haft 174 kontakter med barn som hört av
sig och fått stöd och rådgivning. När Ditt ECPAT lanserades
nådde vi de första veckorna ut till 1,2 miljoner barn och unga.
Målsättningen var att nå 100 000. Från slutet av november till
sista december hade vi 1 600 unika besök på sidan.
Vårt påverkansarbete har bidragit till att det juridiska skyddet för
barn mot sexuell exploatering har stärkts på flera sätt under 2020.
Bland annat har minimistraffet för grovt barnpornografibrott
höjts och preskription avskaffats för våldtäkt mot barn.
Sexuell exploatering av barn är en global brottslighet. Därför är
internationellt samarbete viktigt och därför stödjer vi arbetet
med att bygga upp hotlines och stärka barnets rättigheter i andra
länder. Under 2020 har detta exempelvis bidragit till att ECPAT
Filippinerna har kunnat öppna en registrerad hotline.
Våra månadsgivare ger ett långsiktigt stöd som gör att vi kan
arbeta långsiktigt och med hög effektivitet. Vi har fått 633 nya
månadgivare 2020 jämfört med 2019, vilket motsvarar en ökning
med 32% på ett år. Tillsammans gör vi stor skillnad.
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Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Under 2020 påverkades ECPAT Sveriges ekonomi av coronapandemin på olika sätt. Inledningsvis var osäkerheten
stor kring hur gåvor från privatpersoner och företag skulle
utvecklas. Tidigare år har ECPAT Sverige fått stora bidrag från
resebranschen vilket vi tidigt förstod att det inte skulle vara
möjligt att få under 2020.

För att minimera effekterna av eventuellt bortfall från privatpersoner och företag ansökte vi om olika statliga bidrag samt stöd
från olika privata stiftelser. Genom att vår verksamhet bedömdes
som relevant och viktig i den rådande situationen fick vi utökat
stöd från Socialstyrelsen, nytt bidrag från Radiohjälpen samt
från HM Drottning Silvias Stiftelse Care about the children vilket
möjliggjorde tidigarelagd start av vår stödlinje för barn och unga
”Ditt ECPAT” samt att vi har kunnat bibehålla samt till och med
utökat personalstyrkan med 1,1 årsarbetare.

Resultat och ställning
2020

2019

2018

2017

2016

Totala intäkter MSEK

23,7

18,5

17,7

17,4

13,3

Insamlade medel MSEK

17,0

15,6

15,8

15,8

11,7

6,7

3,0

1,9

1,6

1,6

Ändamålskostnader MSEK

16,5

13,2

14,4

13,2

10,4

Ändamålskostnadernas andel av
totala kostnader

79%

83%

75%

76%

75%

Årsarbetskrafter (FTE)

12,2

11,1

13,0

13,4

12,0

2,5

1,1

-

-

-

Statliga bidrag MSEK

Uppskattning värde erhållna varor/
tjänster pro bono MSEK

2020 präglades av stor osäkerhet kring hur intäkterna skulle
komma att påverkas. Det innebar att organisationen var ytterst
sparsam och försökte minimera samtliga kostnader. Under sista
kvartalet blev det tydligt att vi inte skulle tappa några intäkter
från privatpersoner i form av månads- eller engångsgåvor utan
i stället ökade intäkterna tack vare satsning på värvning av
månadsgivare via dörrknackning samt en mycket framgångsrik
julkampanj. Totalt ökade intäkterna från privatpersoner med
cirka en miljon kronor från 2019 till 2020. Totala insamlade
medel från privatpersoner blev 5 320 977 kr (4 368 806 kr).
Företagsgåvorna 2020 blev 2% högre än året innan och slutade
på totalt 1 908 212 kr (1 865 906 kr). I slutet av året fick ECPAT
Sverige ett bidrag från Canadian Centre for Child Protection som
äger och driver projektet Arachnid. Dessa medel avser arbete som
ska genomföras under 2021.
Liksom tidigare år är Svenska Postkodlotteriet en av våra största
finansiärer och bidrog med intäkter på totalt 7,8 MSEK, varav

5,0 MSEK kommer från Postkodlotteriets basstöd. Socialstyrelsen
beviljade under 2020 2,2 MSEK i extra statliga bidrag för att vi
skulle kunna utöka vårt arbete med direkt stöd till barn och unga
genom vår stödlinje (telefon, chatt och mejl). Totalt finansierade
Socialstyrelsen ECPAT med 4,3 MSEK vilket är en ökning med
2,2 MSEK jämfört med 2019.
Totalt ökade intäkterna med 5,2 MSEK, vilket ingen vågade att
förutspå under de inledande månaderna av pandemin.
Under året har många företag såsom Bloomy, Combitech, InUse,
Roschier Advokatbyrå, Svenska Handelsbanken, Sticky Beat och
många fler företag stöttat ECPAT genom att utföra tjänster och
skänka produkter gratis eller med kraftigt rabatterade priser.
Uppskattat värde för varor och tjänster som erhållits pro bono
uppgår för 2020 till ca 2,5 MSEK (1,1 MSEK). Dessa pro bonogåvor har stor betydelse för vår verksamhet då vi kan göra mycket
mer för barn och unga som utsatts för sexuell exploatering samt
arbeta förebyggande genom aktivt påverkansarbete.
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Finansiella instrument

I början av 2020 var vår tanke att omplacera kapital från likvida
bankkonton till olika fonder. Dock valde vi att avvakta med
att göra större omplaceringar av kapitalet med hänsyn till den
turbulens som rådde under årets första månader på börsen.
Det innebär att ECPAT Sverige även under 2020 haft nästan
hela kapitalet placerat på olika typer av bankkonton. Under
året placerades 267 762 kr i olika fonder enligt den gällande
placeringspolicyn. Av kapitalet var 100 000 kr placerade i
Swedbank Robur Humanfond, där ECPAT Sverige är en av
förmånstagarorganisationerna. Under 2021 kommer ett omtag
kring kapitalplaceringarna att ske för att öka avkastningen.

Placeringspolicy

Under 2020 hade ECPAT Sverige en placeringspolicy som
betonade etiska kriterier och säkra placeringar. Kriterierna för
det egna kapitalet angav att organisationen ska ha ett eget kapital
som täcker minst ett halvt års verksamhetskostnader exklusive
ändamålskostnader och högst fem års verksamhetskostnader
exklusive ändamålskostnader.

Förvaltning/organisation

ECPAT har under året i medeltal haft 12,2 anställda inklusive
generalsekreteraren.
Organisationen har inte haft några längre sjukskrivningar eller
frånvaro på grund av den pågående pandemin. Inledningsvis
fortsatte större delen av personalen att arbeta på kontoret men
under hösten övergick flertalet till distansarbete och endast de
som på grund av arbetsuppgifternas karaktär var tvungna att vara
på kontoret var fysiskt på plats.
Pandemin har påverkat samtlig personal genom att vi inte har
kunnat träffats fysiskt men tack vare snabb anpassning till att
arbeta digitalt har vi kunnat fortsätta att utveckla vårt stöd till
barn och unga. Trots att pandemin har medfört utmaningar
vid till exempel rekryteringar kan vi med stolthet konstatera
att vår personal är öppna för att snabbt göra förändringar och
förbättringar för att nå våra mål och visionen om en värld där
inga barn utsätts för sexuell exploatering.

Hållbarhetsupplysningar

ECPATs verksamhet bidrar till de globala hållbarhetsmålen
genom arbetet för att skydda barn mot sexuell exploatering
(se mål 16.2). För att minska organisationens klimatavtryck
implementerades under året nya rutiner för tjänsteresor vilket
innebär att inrikesresor huvudsakligen skedde med tåg vid
sträckor kortare än 600 km, flygresor ska klimatkompenseras
samt vid inköp av olika produkter ska alltid miljöcertifierade
alternativ prioriteras. Vid inköp av datorer och mobiler försöker
vi i största möjliga mån köpa begagnade produkter.
Under 2020 minskade antalet resor kraftigt och även under
2021 kommer resandet vara begränsat. Med tanke på att allt
fler vant sig vid digitala lösningar kommer vi framöver noga
överväga om fysisk närvaro är nödvändig vid olika typer av
utbildningar/konferenser och dylikt. Distansarbetet har medfört
att organisationen bidragit till att ECPATs klimatavtryck sänkts,
då personalens resor till och från arbetsplatsen samt tjänsteresor
minskat kraftigt under 2020.

Förväntad framtida utveckling

ECPAT har under 2019 genomfört en organisationsförändring
som fortsatt stärkt organisationens ekonomiska ställning
under 2020. Under 2019 och 2020 har verksamheten uppnått
en ekonomisk balans som väsentligt stärkt det egna kapitalet.
Detta innebär att vi kan genomföra det vi planerar att göra
under kommande år. Under kommande år räknar styrelse och
generalsekreterare med att kunna expandera verksamheten och
ytterligare förbättra relationen mellan verksamhetskostnader
och ändamål. Genom uppstarten av stödlinjen för barn och unga
samt ökat proaktivt arbete i Hotline genom Arachnid lever vi upp
till vår värdegrund och är modiga, relevanta och trovärdiga. Det
märks genom att vi har lättare att attrahera långsiktiga givare
både inom det privata och offentliga. Målsättningen för alla delar
av vår verksamhet är att göra skillnad för barn på riktigt och
därför måste medlen förvaltas på effektivast möjliga sätt. ECPAT
har under 2019 antagit långsiktiga mål fram till 2023 som gör
att verksamheten kan ha ett tydligt fokus på det förebyggande
arbetet för att barn inte ska utsättas för sexuell exploatering samt
att barn inte ska förekomma i övergreppsmaterial på nätet. Under
nästkommande år ser vi ett ökat behov av stöd till barn och unga
genom vår stödlinje och att mängden övergreppsmaterial på nätet
ökar och behovet av nedtagning därmed blir större och större. Att
driva en stödlinje som möter behoven hos barn och unga bland
annat när det kommer till öppettider och kompetens hos vår egen
personal är resurskrävande. Vi kommer därför att ansöka om
medel för att öka bemanningen i stödlinjen och i Hotline samt
arbeta för en permanent ökad finansiering av dessa verksamheter.

Medlemmar

Vid årsskiftet 2020/2021 hade ECPAT 16 medlemsorganisationer:
Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hotell- och Restaurang Facket,
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, PLAN International
Sverige, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Scouterna, SSU,
Stiftelsen Idéer för livet, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga,
Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen, TCO, Unga Örnars
Riksförbund, Unizon och Vårdförbundet.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte genomfördes 2020-06-16 med röstberättigade
representanter för 9 av 16 medlemsorganisationer.
Årsmötet valde enhälligt om Hélène Benno på två år samt
som nya ledamöter på två år Sara Pontander, Johanna Lundin
Bhattacharyya och Amanda Netscher. Fredrik Sjölander omvaldes
på ett år som föreningens auktoriserade revisor samt Knut
Heilborn på ett år som revisorssuppleant. Till valberedning valdes
Anna Nilsson, sammankallande, Madeleine Sundell och Emelie
Weiderud.

32

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen
Styrelsen har bestått av ordförande, två vice ordförande samt sex
ledamöter. Under hösten 2020 har en ledamot entledigats på egen
begäran. Styrelsen har hållit 6 protokollförda styrelsemöten, plus
ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Kent Persson (samhällspolitisk chef på ett fastighetsbolag, f.d.
partisekreterare och kommunalråd): Ordförande. Deltagit på alla
6 styrelsemöten.
Anna Nilsson (chef för verksamhetsstöd på Arbio AB): Vice
ordförande fram till årsmötet där hon avgick. Deltagit på samtliga
styrelsemöten fram till årsmötet.
Madeleine Sundell (MR-jurist, Frälsningsarmén): Vice
ordförande fram till årsmötet där hon avgick. Deltagit på 1 möte
fram till årsmötet.
Ann-Marie Orler (polischef och jurist): Ledamot fram till
årsmötet där hon avgick. Deltagit på 1 möte fram till årsmötet.
Tove Kjellander (barnrättskonsult, grundare av Vinkelrätt):
Ledamot fram till årsmötet, därefter vice ordförande hela året.
Deltagit på 6 möten.
Lisa Ericson (fd ordförande Nätverket för barnkonventionen samt
politisk sekreterare): Ledamot hela året. Deltagit på 5 möten.
Elin Lundgren (riksdagsledamot (S), Gävleborg): Ledamot hela
året. Deltagit på 5 möten.
Hélène Benno (journalist bland annat inom tv och radio)
Ledamot fram till 6 oktober då hon entledigades på egen begäran.
Deltagit på 3 möten.
Peder Ramel (VD inom telekombranschen): Ledamot fram till
årsmötet, därefter vice ordförande hela året. Deltagit på 3 möten.
Sara Pontander (konsult inom marknadsföring tidigare
kommersiell chef KILROY travels). Nyvald ledamot vid årsmötet.
Deltagit på 4 möten.
Johanna Lundin Bhattacharyya, (ekonomichef på Fremia).
Nyvald ledamot vid årsmötet. Deltagit på 3 möten.
Amanda Netscher (samordnare föräldraskapsstöd på
länsstyrelsen, utvecklingsledare inom våldsprevention,
kommunikationsansvarig nya pandemilagen): Nyvald ledamot
vid årsmötet. Deltagit på 4 möten.
Beskyddare
Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT Sveriges
beskyddare.

Övrig icke-finansiell information

ECPAT är anslutna till Fremia (tidigare Idea) och följer
kollektivavtalet för ideella och idéburna organisationer.
ECPAT har sedan hösten 2018 en arbetsmiljöpolicy och arbetar
aktivt för en god psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är avgörande för ett
framgångsrikt resultat då personalen är vår viktigaste resurs.
Pandemin har lett till utmaningar både vad gäller fysisk,
organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi har under
året i möjligaste mån försökt förebygga arbetsmiljörelaterade
konsekvenser av pandemin och av att personalen har tvingats
arbeta hemifrån i stor utsträckning. Arbetsgivaren har
tillhandahållit gratis hemtransport av kontorsstol, höj- och
sänkbara skrivbord samt datorskärmar. Varje medarbetare
har fått individuellt anpassade lösningar som ska förebygga
psykisk ohälsa och flera workshops har hållits kring hur den
organisatoriska arbetsmiljön ska fungera på bästa sätt.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

67 000

68 790

Gåvor

12 887 722

11 802 263

Bidrag

10 764 565

6 578 124

18 617

39 714

23 737 904

18 488 891

-16 471 956

-13 172 399

Insamlingskostnader

-2 850 544

-1 664 788

Administrationskostnader

-1 533 862

-1 052 921

-20 856 362

-15 890 108

2 881 542

2 599 847

-

59 136

Räntekostnader och liknande resultatposter

-244

-382

Summa resultat finansiella poster

-244

58 754

Resultat efter finansiella poster

2 881 298

2 657 537

Årets resultat

2 881 298

2 657 537

Not
Verksamhetsintäkter

2

Medlemsavgifter

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

3

Ändamålskostnader

4

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

-

-

-

-

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

427 422

159 660

Andra långfristiga fordringar

7

-

490 260

427 422

649 920

427 422

649 920

-

-

Aktuell skattefordran

238 150

238 150

Övriga fordringar

334 665

841 866

343 827

347 731

916 642

1 427 747

Kassa och bank

13 277 848

9 456 956

Summa omsättningstillgångar

14 194 491

10 646 554

Summa tillgångar

14 621 912

11 534 623

7 729 770

4 848 472

7 729 770

4 848 472

1 233 687

669 003

2 968 493

4 938 168

680 048

554 265

2 009 913

524 715

6 892 141

6 686 151

14 621 912

11 534 623

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

9

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

10

ÅRSREDOVISNING

36

Rapport över förändring av eget kapital
Belopp i kr

Ändamålsbestämda medel

Balanserat resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 2020

-

4 848 472

4 848 472

Årets resultat 2020

-

2 881 298

2 881 298

7 729 770

7 729 770

Utgående balans 2020 Eget kapital
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Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med Årsredovisningslagen,
Bokföringsnämndens allmänna råd för årsredovisning enligt
K3 (BFNAR 2012:1) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för
årsredovisning enligt K3. Principerna är oförändrade jämfört
med tidigare räkenskapsår.

Värderingsprinciper

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 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.
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 upplupet anskaffningsvärde. Så kallade pro bono
gåvor i form av rabatter eller gratis tjänster/produkter tas inte
upp i resultaträkningen men redovisas under not 2 för att ge
information om vilket värde som årligen skänks till ECPAT och
som skulle innebära ökade kostnader om dessa gåvor inte erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt först när villkoren för att erhålla
bidraget 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. I
administrationskostnader ingår bland annat personal och
allmänna kostnader som inte är direkt hänförliga till ändamålen.

Administrationskostnaderna fördelas procentuellt utifrån hur
stor del av arbetstiden personalen ägnar åt respektive funktion.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan
hänföras till ECPAT Sveriges uppdrag enligt stadgarna, dvs
informations-, opinions-, påverkans- och samverkansarbete
mot sexuell exploatering av barn. Kostnader för administration
som uppstår som en direkt följd av sådant arbete ingår i
ändamålskostnader. I ändamålskostnader ingår även den delen av
administrationskostnaderna som hör samman med kostnaderna
för personalen som arbetar med ändamålen.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete
som riktar sig till organisationens samtliga givare, dvs såväl
privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar
både befintliga givare och arbetet med att rekrytera nya givare.
Kostnaderna utgörs t ex av kampanjer, utskick och underhåll
av givarregister samt personalkostnader som är hänförliga till
insamlingsarbetet. I insamlingskostnader ingår även en del
av s.k. administrationskostnaderna motsvarande den andel av
personalen som arbetar med insamling.

Administrationskostnader

Administrationskostnader består av kostnader som behövs
för att administrera och driva organisationen. Administration
utgör en kvalitetsgaranti för att ekonomisk redovisning av
verksamheten och löpande ledning av verksamheten sker
effektivt och så korrekt som möjligt enligt gällande regelverk. I
administrationskostnaderna ingår t ex kostnader för styrelse- och
årsmöten, revision av själva organisationen samt administrativa
system samt personalkostnader för personal som arbetar med
ekonomi, administration samt personalledning som inte är direkt
hänförlig till ändamålet.

Leasing

Alla ECPAT Sveriges leasingavtal redovisas som operationella,
dvs leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. För
närvarande finns inga leasingavtal, däremot finns ett hyresavtal.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför
tjänster. Samtliga pensionsförpliktelser är avgiftsbestämda och
redovisas som 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.
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Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar

Under 2020 har inga nya anskaffade inventarier varit föremål
för nedskrivningar och sedan 2019 är samtliga inventarier fullt
avskrivna.

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter,
s.k. upplupet anskaffningsvärde.
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 upplupet
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.
Det finns inga ändamålsbestämda medel vid utgången av 2020.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag

I de fall ECPAT har erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt
villkoren redovisas detta som en skuld.
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Not 2 Insamlade medel
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

5 325 510

4 300 017

654 000

636 340

Postkodlotteriet basstöd

5 000 000

5 000 000

Företag

1 908 212

1 865 906

12 887 722

11 802 263

Postkodlotteriet Nationellt & Internationellt

2 767 580

2 613 774

Radiohjälpen

1 089 376

504 910

177 007

205 657

65 000

263 226

4 098 963

3 587 567

Socialstyrelsen

4 343 136

2 176 000

Arvsfonden

2 322 466

814 558

Summa offentliga bidrag (d)

6 665 602

2 990 558

10 764 565

6 578 125

12 887 722

11 802 263

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen (b)

2 473 895

1 065 605

Bidrag som redovisats som intäkt (c)

4 098 963

3 587 567

16 986 685

15 389 830

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel
Allmänheten inkl. församlingar
Stiftelser och organisationer

Summa gåvor (a)

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel

Childhood, ”Säg vad du såg”
Diakonia
Summa insamlade medel (c)

Offentliga bidrag

Summa bidrag (c+d)

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a)

Summa insamlade medel (a, c)
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Not 3 Anställda och personalkostnader
2020-01-012020-12-31

Varav män

2019-01-012019-12-31

Varav män

Sverige (=Totalt)

12,2

2

11

2

Totalt

12,2

2

11

2

2020-12-31

2019-12-31

Antal styrelseledamöter Totalt

8

9

Varav antal kvinnor

6

7

Generalsekreterare och andra i ledningsgruppen

1

1

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

948 534

878 657

Övriga anställda

4 833 360

3 995 912

Totala löner och ersättningar

5 781 894

4 874 569

Sociala kostnader

2 776 961

2 579 249

734 957

446 836

Medelantalet anställda

Könsfördelning bland styrelseledamöter och
ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inklusive pensionskostnader
Generalsekreterare

(varav pensionskostnader exkl löneskatt)

Av pensionskostnaderna avser 230 768 kr (225 356 kr) generalsekreteraren. 2020 fick organisationen del av de reducerade
arbetsgivaravgifterna på grund av Corona motsvarande 288 614 kr.

Avtal om avgångsvederlag

Generalsekreteraren anställdes 2018 med en uppsägningstid
på 8 månader från ECPATs sida och 3 månader från
generalsekreterarens sida. I samband med endera partens
uppsägning har ECPAT rätt att med omedelbar verkan

arbetsbefria generalsekreteraren. Vid total arbetsbefrielse
har denne rätt att ta annan anställning, varvid ersättningen
från ECPAT avräknas mot annan inkomst. Inga ytterligare
förpliktelser finns.
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Not 4 Hyresavgifter
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

Inom ett år

1 240 752

1 361 038

Mellan ett och fem år

4 963 008

4 083 113

Summa framtida hyresavgifter

6 203 760

5 444 151

Framtida hyresavgifter förfaller enligt följande:

Lokalhyran omförhandlades 2019 vilket innebar en hyresökning
med 25%, vilket fick full effekt 2020. Under 2020 genomfördes
en ombyggnation av kontoret för att säkerställa att samtal i
stödlinjen kan ske med full sekretess. Ombyggnationen innebar
även en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö då mer utrymme
skapades för såväl enskilt arbete som grupparbeten. Under

pandemin har mycket av arbetet skett på distans och även när det
är möjligt att återgå till mer normala arbetsformer kommer den
ombyggda lokalen möjliggöra mer aktivitetsbaserat arbete vilket
innebär att organisationen inte behöver byta lokal när vi blir fler
anställda.

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

- Vid årets början

977 988

977 988

- Avyttringar och utrangeringar

-85 889

0

892 099

977 988

- Vid årets början

-977 988

-784 146

- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

+85 889

-193 842

Summa ackumulerade avskrivningar

-892 099

-977 988

0

0

Ackumulerade anskaffningsvärden

Summa ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
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Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

- Vid årets början

159 660

336 530

- Investeringar

267 762

59 660

-

-236 530

427 422

159 660

Swedbank Robur Humanfond

100 000

100 000

Swedbank Robur Penningmarknadsfond

127 422

59 660

Cicero Avkastningsfond A KPA Etisk Blandfond 2

125 000

-

75 000

-

427 422

159 660

2020-12-31

2019-12-31

- Vid årets början

490 260

490 260

- Återbetald hyresgaranti

-490 260

-

0

490 260

2020-12-31

2019-12-31

310 188

252 731

-

95 000

33 639

-

343 827

347 731

Ackumulerade anskaffningsvärden:

- Avyttrade tillgångar
Redovisat värde vid årets slut
Specifikation värdepapper
Fonder

KPA Etisk Blandfond 2
Summa

Not 7 Andra långfristiga fordringar
Hyresgaranti
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna företagsgåvor
Övriga poster
Summa
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Not 9 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2020-12-31

2019-12-31

211 193

276 193

40 816

580 102

1 314 293

4 081 873

156 864

-

Kvarvarande bidrag Arvsfonden

1 245 327

-

Summa

2 968 493

4 938 168

Kvarvarande bidrag Diakonia
Kvarvarande bidrag Radiohjälpen
Kvarvarande PKL Nationellt och internationellt projekt
Kvarvarande bidrag Socialstyrelsen

ECPAT fick kraftigt ökade bidrag från Socialstyrelsen under 2020.
P.g.a. vakanser förbrukades inte hela det beviljade bidraget.

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner
Sociala avgifter semesterlön
Reservering upplupna pensionskostnader
Upplupen lönerevision inkl soc avg och pensionsavs
Upplupna förutbetalda intäkter från Canadian Centre och Postkodlotteriet
Övriga poster
Summa

2020-12-31

2019-12-31

223 731

160 739

70 296

50 504

223 655

-

45 716
1 074 390
372 125

313 472

2 009 912

524 715

ÅRSREDOVISNING

44

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
ECPAT har antagit nya mål för 2021 som beskriver riktningen
för organisationens framtida utveckling. Målen delas upp utifrån
tre verksamhetsområden: barn och unga, föräldrar och vuxna i
barns närhet samt ECPAT Hotline. ECPAT förväntar att tydliga
mål bidrar till ett mer effektivt arbetssätt och till att effekter kan
uppnås och mätas på ett tydligare sätt.
I början av mars 2021 fick vi ett glädjande besked då Svenska
Postkodlotteriet meddelade att de beviljat vår ansökan om att
starta en stödlinje för vuxna.
Det innebär att ECPAT totalt får 10,6 MSEK, som fördelas på åren
2021-2024, för att starta upp och driva en stödlinje för föräldrar och
vuxna. Hit ska vuxna kunna vända sig för att få konkreta råd och stöd
i frågor som rör sexuella övergrepp på barn, både på och utanför nätet.
I början av mars 2021 fick vi ett glädjande besked då Svenska
Postkodlotteriet meddelade att de beviljat vår ansökan om att starta
en stödlinje för vuxna.

Det innebär att ECPAT totalt får 10,6 MSEK, som fördelas på åren
2021-2024, för att starta upp och driva en stödlinje för föräldrar
och vuxna. Hit ska vuxna kunna vända sig för att få konkreta råd
och stöd i frågor som rör sexuella övergrepp på barn, både på och
utanför nätet.
Vi bedömer att den pågående pandemin fortsatt kommer att
öka risken för att barn i Sverige och runt om i världen utsätts för
sexuella övergrepp både i verkliga livet och via nätet.
Det innebär att vårt arbete är än viktigare både i att förebygga
övergrepp samt att hjälpa barn som har utsatts, vilket vi gör
genom att satsa på våra stödverksamheter och vår hotline.
Utmaningar som vi står inför är att rekrytera personal med rätt
kompetens samt att introducera dem i sina nya arbetsuppgifter
när vi till stor del arbetar på distans.

Underskrifter
2021-04-13

Kent Persson
Styrelseordförande

Tove Kjellander
Vice ordförande

Peder Ramel
Vice ordförande

Amanda Netscher

Elin Lundgren

Lisa Ericson

Johanna Lundin Bhattacharyya

Sara Pontander

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-04-16
Anna Karin Hildingson Boqvist
Generalsekreterare
Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i ECPAT Sverige, org. nr 802402-5499

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ECPAT Sverige
för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 30-45 i
detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-ningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

grund av oegentligheter eller misstag 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 misstag, 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 oegentlighet-er är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, ef-tersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-ning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-tande av
intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
gransk-ningsåtgärder 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
an-vänds och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
upp-skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsek-reteraren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de in-hämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om föreningens förmåga att fort-sätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsent-lig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-märksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-sentliga
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 förhållan-den 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 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 yrkes-etiska
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 att
årsre-dovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredo-visningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsre-dovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
generalsek-reteraren för bedömningen av föreningens förmåga
att fortsätta verksam-heten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan på-verka 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
årsredo-visningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revis-ionsberättelse 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

•

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.v
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Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
samt stadgar
Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för
ECPAT Sverige för år 2020 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.

Grund för uttalande

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 förvalt-ningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt utta-lande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

Stockholm den 2021-04-16

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

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 ersätt-ningsskyldighet mot
föreningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
förening-ens 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 ersättnings-skyldighet mot föreningen, eller att ett
förslag till dispositioner av före-ningens 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 fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verk-samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom
och prövar fattade beslut, be-slutsunderlag, 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.
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