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VAD ÄR BARNSEXHANDEL?  
Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, är ett samlingsbegrepp som innefattar all 
handel med barn för sexuella syften: dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk. barnpornografi), 
utnyttjande av barn som säljs i Sverige eller i samband med resande och människohandel med barn för 
sexuella ändamål. 

VAD GÖR ECPAT SVERIGE?  
ECPAT arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår vi mot 
efterfrågan och lönsamheten, för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås. 

Vi arbetar med påverkansarbete mot de som har makt att förändra, vi arbetar för att öka kunskapen om 
barnsexhandel för att medvetandegöra och försvåra handeln med barn, med samarbeten och koalitioner 
med näringslivet där det kan göra störst skillnad. Vi driver dessutom ECPAT Hotline dit allmänheten 
anonymt kan anmäla misstänkt barnsexhandel. 

TRIGGERUPPMANINGEN 

FNs barnrättskommitté har i tio års tid uppmanat Sverige att införa obligatorisk utbildning om barnets 
rättigheter och barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar, ännu har det inte skett. I vårt initiativ 
Triggeruppmaningen uppmanar vi människor att skriva under vår namnlista för varje barns rätt till 
rättssäkerhet, och att själva lära sig mer om barnsexhandeln genom att läsa Natalie Geramis bok Tysta 
rop. Skriv under du också på triggeruppmaningen.se.   
 
#SOPIGSTRAFFSKALA 

Hösten 2014 väckte vi stor uppmärksamhet med vår kampanj #sopigstraffskala, som uppmanade politiker 
att ta krafttag mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Se kampanjfilmerna med Joel Kinnaman 
och Noomi Rapace på sopigstraffskala.se. 
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ANMÄLNINGSSIDAN ECPAT HOTLINE 
ECPAT driver sedan 2005 en hotline dit vem som helst anonymt kan anmäla misstänkt 
barnsexhandel. Vi sorterar de tips som kommer in och vidarebefordrar därefter alla relevanta tips till 
polisens nationella operativa avdelning, NOA, för utredning. Att polisen får in tips är avgörande för 
att de ska kunna identifiera både offer som förövare.  

UPPFÖRANDEKODEN MOT BARNSEXTURISM 
Många sexuella övergrepp på barn sker i samband med resande. De som begår 
dessa övergrepp kan till exempel vara turister, affärsresenär eller biståndsarbetare. 
För att effektivt kunna arbeta mot de resande förövarna startade ECPAT Sverige 
1996 en uppförandekod mot barnsexturism, idag The Code, som nu drivs som en 
separat organisation mot barnsexturism internationellt. Är ditt resebolag medlem? 
 
FINANSKOALITIONEN MOT BARNSEXHANDEL 
Idag är det i princip omöjligt att betala för övergreppsmaterial på barn via vanliga betalkort. Det är 
tack vare Finanskoalitionen mot barnsexhandel, ett samarbete som ECPAT initierade 2007. 
 
Finanskoalitionen arbetar aktivt för att slå mot lönsamheten som driver handeln med barn framåt. 
Om polisen upptäcker en sida där övergreppsbilder eller filmer säljs så skickas informationen vidare 
till Finanskoaltionen som därefter ser till så att det inte går att genomföra köp via sidan. Är din bank 
medlem? 
 
DETTA KAN DU GÖRA MOT BARNSEXHANDELN 

Sprid kunskap! Se vår dokumentärfilm på näringenser.se och sprid den vidare, på så sätt bidrar du 
till att öka både kunskap och engagemang för kampen mot barnsexhandel. Du kan också följa oss i 
sociala medier och sprida information genom att dela inlägg du tycker är viktiga. 
 
ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL 
Glöm inte att din misstanke kan vara pusselbiten som saknas för att kunna förhindra att fler barn 
utsätts för sexuella övergrepp. Anmäl alltid misstanke om barnsexhandel direkt till polisen eller till 
ecpathotline.se. Ditt tips kan vara avgörande. 
 
STÖD ECPATS VERKSAMHET 
Så länge efterfrågan på barns kroppar finns så kommer barn att tvingas in i 
sexhandel. Ditt stöd gör att vi kan fortsätta vårt förebyggande arbete, vårt arbete för 
varje barns rätt till sin egen kropp. SMS:a ECPATSTART50 till 72 980 för att 
skänka 50 kronor i månaden via mobilen. Stöd oss med en engångssumma genom 
att skicka ECPAT50 till samma nummer. 
 
Följ oss på Facebook, Twitter, YouTube och Instagram under @ECPATSverige.  
Läs mer på ecpat.se eller på blogg.ecpat.se.  
 


