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ECPAT Sveriges är en barnrättsorganisation. Våra uppdragsgivare är varje enskilt barn och vårt 

uppdrag är att se till att barn inte utsätts för sexuell exploatering. Vi sprider kunskap om 

brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi påverkar beslutsfattare för att 

stärka barns rätt till skydd mot sexuell exploatering i lagstiftningen.  

 

Våra värdeord:  

 

Modig – vi ska vara modiga i hur vi tar oss an frågan om sexuell exploatering av barn. Modet ska 

vara en ledstjärna när vi sprider vår breda kunskap.  

 

Relevanta - vårt arbete, internt och externt, ska vara relevant för vår sakfråga och för målgrupp.  

 

Trovärdiga – vi som organisation ska alltid vara trovärdiga i det arbete vi gör. Det material vi tar 

fram ska ha en trovärdig grund.  

 

Tillsammans bär vi ECPAT:s värderingar och förtroende internt och externt. Det är hur vi beter oss 

mot varandra och mot alla vi möter i våra uppdrag som avgör vilken organisation ECPAT är och 

uppfattas som.  

 

Vår uppförandekod:  

- Vi följer lagar och regler och strävar efter en arbetsmiljö fri från diskriminering, våld eller 

kränkning. - Vi respekterar mångfald och verkar för en arbetsplats där olikheterna fritt får komma 

till uttryck - Vi behandlar den konfidentiella informationen som organisationens egendom och 

under inga förhållanden för den vidare. - Vi samlar in medel på ett ansvarsfullt sätt, med respekt 

för barn och givare. - Vi accepterar inga jävsituationer som kan påverka våra ställningstaganden, 

vårt agerande eller våra strategier. - Vi accepterar inga gåvor som skulle kunna driva oss att agera 

på ett sätt som inte respekterar vår mission, våra värderingar eller vår självständighet. - Vi 

handskas med våra resurser, ekonomiska likaväl som mänskliga på ett så effektivt sätt som 

möjligt för att kunna maximera vårt resultat i program och insamling. - Vi använder inte våra 

befattningar, ECPATs namn, resurser eller ställningstaganden för egen vinnings skull eller för 

andra intressen än kommitténs egna och vi accepterar inga oegentligheter. - Vi anser att varje 

misstänkt fall av brott mot lag, och oegentligheter ska rapporteras, undersökas och vid behov 

skyndsamt åtgärdas.  


