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Tio viktiga händelser 2007
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I början av 2007 fick ECPAT bekräftat att Göran Hägglund
tog på sig ansvaret som samordnande minister i regeringen
för att motivera barnsexturism. Inget statsråd har tidigare
velat ta på sig det.

300 resebyråer spred ECPATs information om möjligheten
att anmäla barnsexturism. Socialminister Göran Hägglund
tackade under våren dessutom ja till att delta med namn och
ansikte i ECPATs kampanj kring temat. Göran Hägglund deltog även som inbjuden talare på ett seminarium om barnsexturism som arrangerades i Riksdagen i maj.

En Temoundersökning på uppdrag av ECPAT visade att
en av tio svenska resenärer har sett tecken på barnsexturism. Knappt någon valde att anmäla. Undersökningen
fick stort genomslag i media.

Thomas Bodström, ordförande i justitieutskottet och före
detta justitieminister, valdes till ECPAT Sveriges nye ordförande.

Under våren anordnade ECPAT Sverige, tillsammans med
ECPAT Japan och svenska ambassaden, ett seminarium i
Tokyo om blockering av barnpornografi. På seminariet höll
även HM Drottning Silvia tal inför japansk polis, japanska
Internetleverantörer, Interpol samt representanter från ett
femtontal ambassader. Japansk media gav evenemanget
mycket stor uppmärksamhet.

Under året har ECPAT vid två tillfällen deltagit som utbildare av de utlandsstationerade polisiära sambandsmännen
för att informera om barnsexturism. Även framledes kommer ECPAT att delta i utbildningar.

Regeringens handlingsplan mot kommersiell sexuell exploatering av barn innehåller numera mål att bekämpa barnsexturism, vilket är ett resultat av ECPAT Sverige påverkansarbete. Samtidigt har ECPAT kritiserat de uppsatta målen för
att vara tämligen vaga.

Årets utbildning för blivande jurister, i regi av ECPAT Sverige och European Law Students Association (ELSA), drog
deltagare inte bara från Sverige, utan även andra länder som
Ukraina, Tyskland, Norge och Nederländerna.

Föreläsningar har hållits för nämndemän och domare hos
lokala nämndemannaföreningar i sju städer. Målet har varit
att öka förståelsen och kompetensen kring barnsexhandel
som tidvis visat sig vara mycket bristfällig. Fokus har bl a
varit ärenden som rör minderåriga offer för människohandel
och barnpornografi.

Den polisiära sambandsmannen i Bangkok ska nu även
fokusera på barnsexturism, vilket är ett resultat av ECPATs
kontakter med Rikskriminalpolisen. Tips kan bl a lämnas
via e-post.
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Året som gått
Under året har ECPAT Sverige arbetat vidare för att öka prioriteringen av barnsexturism som brottsområde. Aktiviteterna har bl a bestått i en Temoundersökning, publika kampanjer riktade till resenärer, uppvaktningar av socialminister Göran Hägglund, försök till påverkan av regleringsbreven
m.m. Arbetet har syftat till att sakta men säkert lyfta frågan om svenskar som begår övergrepp på
barn utomlands. Varför är det då så viktigt att driva just frågan om barnsexturism?

Det enklaste sättet att förklara detta är att studera

utomlands filmas och fotas för att sedan läggas

de senaste regeringarnas insatser. Ett exempel är

ut på nätet - tidvis på kommersiella Internetsi-

förra regeringens svar 2006 till Frankrikes reger-

dor där försäljningen av övergreppsbilder sker i

ing om vad som gjorts på området. Näringsdepar-

organiserad form. Eller de organiserade krimi-

tementets respons bestod av följande rader:

nella ligor som tjänar pengar på att föra barn från
ett land till ett annat för att sälja dem till barnsex-

“We have no new national initiatives in Sweden in the fight
against child sex tourism since The Code of Counduct for
the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (the Code) was initiated in April 1998 by
ECPAT Sweden in cooperation with Scandinavian tour operators and the World Tourism Organization.”

turister på den lokala sexmarknaden. Det är tidvis samma ligor som smugglar knark eller andra
illegala varor.
Nu har det dock börjat röra på sig en smula.
Efter påstötningar på socialminister Göran Hägglund nämns numera barnsexturism i regeringens

Regeringens formella svar vad de gjort mot

nationella handlingsplan mot kommersiell sexu-

barnsexturism bestod alltså i en hänvisning till

ell exploatering av barn som kom ut 2007. Det

ECPAT Sveriges arbete tillsammans med resear-

är onekligen ett steg framåt. Men de tio insat-

rangörerna. Några egna initiativ kunde alltså inte

ser mot barnsexturism som redovisas är knap-

presenteras av regeringen. Samma regering för-

past vad man kan kalla ”krafttag”. Till exempel

svarade sig i en interpellationsdebatt om barnsex-

syftar två av punkterna till att hålla olika möten,

turism med att de ”prioriterar sedan länge arbetet

andra till att lägga ut en bit text på UDs hemsi-

med att förebygga och bekämpa sexuell exploa-

da, ge pengar till en organisation för spridning

tering, prostitution och människohandel för sex-

av kunskap till ospecificerade ”relevanta yrkes-

uella ändamål”. Uttalandet kom från näringsmi-

grupper”, följa upp samma handlingsplan m.m.

nister Ulrica Messing vars eget departement hade

Att formulera text stoppar dessutom inga föröva-

författat brevet till Frankrikes regering.

re. För det krävs praktisk handling, något vi inte

Hade kunskapen varit större om kopplingen

sett skymten av sedan Sverige stod värd för den

mellan barnsexturism och organiserad brotts-

första Världskongressen mot kommersiell sexu-

lighet hade frågan kanske varit mer prioriterad.

ell exploatering av barn 1996.

Till exempel hur barn som utsätts för övergrepp
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Annat var det när ECPAT Sverige träffade

representanter för amerikanska ambassaden i

för att nå dit krävs återigen ett envist och målin-

Phnom Penh i Kambodja. Genom kontakter med

riktat arbete.

lokal polis och frivilligorganisationer har sex ame-

Ett litet framsteg är att ECPAT Sverige med-

rikaner de senaste åren kunnat åtalas för sexhan-

verkat på utbildningar av polisens utlandsstatio-

del med barn. Det är fler åtal enbart i Kambodja

nerade sambandsmän för att de ska få kunskap

än vad Sverige har lyckats åstadkomma totalt gäl-

om barnsexturism. Sambandsmännen är viktiga i

lande svenskar under de senaste 46 åren. Orsa-

sammanhanget och har ansvar för kontakter med

ken är något så basalt som en vilja att skapa för-

lokal polis i olika regioner i världen.

ändring. Sveriges regering må vara inne på rätt
väg, men tyvärr är det långt kvar, och utveckling-

Sammantaget har ECPAT Sverige lagt grunden. Nu baxar vi frågan vidare!

en går långsamt.
Man bör dock inte låta pessimistisk, för det
finns även glimtar av ljus. Så sent som på 1990-

Helena Karlén,
Generalsekreterare ECPAT Sverige

talet var mer eller mindre hela frågan om barnsexhandel en ickefråga. Under senare hälften av
90-talet rasade debatten om innehavsförbud av
barnpornografi vilket resulterade i en grundlagsändring och en mer effektiv lagstiftning. Frågan
om människohandel fick sitt stora genombrott
efter filmen Lilja 4-ever.
Precis som frågan om barnsexturism har
dessa frågor baxats fram av ECPAT och andra
frivilligorganisationer. Det har tagit flera år och ett
enträget arbete. Barnsexturism som brottsområde kommer längre fram att på samma sätt finnas
på den politiska agendan, i det allmänna medvetandet och vara föremål för åtgärdspaket precis
som barnpornografi och människohandel. Men
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Barnsexturism
Resenärer ser vad de uppfattar som barnsexturism. Trots det kommer mycket få anmälningar in
till polis eller ECPAT Hotline. Under året har fokus dels varit högre politisk prioritet kring svenskar
som begår övergrepp utomlands, men även att resenärer inte ska ”fega ur” utan istället anmäla.

Kampanjen Fega inte ur sträckte sig från maj till oktober
och byggde på ECPATs arbete mot barnsexturism från 2006.
Målet med 2007 års kampanj var att öka kunskapen om
barnsexturism, öka den politiska prioriteringen och sannolikheten att resenärer anmäler misstänkta brott. Kampanjens
målgrupper var politiker och resenärer.
ECPAT har sedan länge anat att antalet svenskar som
kommer i kontakt med barnsexturism är relativt stort. Samtidigt är anmälningsbenägenheten gällande misstänkta sexualbrott mot barn utomlands mycket låg. Exakt statistik går

Resultatet från Temoundersökningen visade att en av
tio som hade rest utanför Europa de senaste tre åren hade
sett tecken på barnsexturism. Tio procent av dem uppgav
att de sett tecken på att svenskar varit inblandade. Knappt
någon hade gjort något åt det.
Tre korta filmer producerades med muntliga budskap av riksdagsledamoten tillika ECPAT Sveriges ordförande Thomas Bodström, programledaren Sofia Wistam
och Travelpartners VD Leif Lundin om vikten av att anmäla
barnsexturism. En särskild kampanjhemsida skapades med

inte att fastställa eftersom polisens rutiner gällande brottskoder vid anmälan inte är enhetliga. De få personer som vill
anmäla gör det i de flesta fall till ECPAT Sveriges kontor.
Fakta om svenskars iakttagelser och erfarenheter
behövdes för att lyfta problemet och visa att det angår
svenska resenärer och politiker. Därför beställde ECPAT
en Temoundersökning för att se hur många svenska resenärer som kommit i kontakt med misstänkt barnsexturism
under vistelse utomlands. I undersökningen ställdes också
frågan hur många resenärer som kommit i kontakt med
specifikt svenska förövare. Bland dem som misstänkt brott
ställdes frågan hur de agerat, om de till exempel gjort en
anmälan.

information om barnsexturism i världen, barns rättigheter,
skriftlig info om Temoundersökningen, länkar till filmerna
och om problemet att få anmäler sexualbrott mot barn
utomlands.
Den 4 juni gick ECPAT ut med ett pressmeddelande
och kampanjfilmerna lades ut på FejmTv (www.fejmtv.se)
i samarbete med TV4. Senare lades även filmerna ut på
You Tube (www.youtube.com). Vid en presskonferens presenterades resultatet från Temoundersökningen. Förutom
en representant från Temo deltog Luc Ferran, ansvarig för
arbetet mot barnsexturism på ECPAT International, och en
av världens främsta experter på området. Presskonferensen
resulterade bl a i ett 50-tal nätpubliceringar, inslag i SVT

Luc Ferran från ECPAT International höll anförande på ett riksdagsseminarium om barnsexturism.
Bland talarna fanns även socialminister Göran Hägglund.
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Rapport, Rond i P3, TV3 Update och Aftonbladet TV.
Dagen efter presskonferensen genomfördes ett riksdagsseminarium på temat barnsexturism. Inför detta hade
ett brev om kampanjen och Temoundersökningen distribuerats till samtliga riksdagsledamöter.

300 resebyråer

Uppföljning av kampanjen

Den 11 oktober återstartade kampanjen. Kampanjmaterial i form av en informationsflyer, ett klistermärke och en
bagagetag hade producerats. I samarbete med branschorganisationen Svenska Resebyråföreningen (SRF) publicerades en förteckning över de nästan 300 resebyråer som
distribuerade kampanjmaterialet. Vidare erbjöds färdiga
reklambanners för fri publicering på eventuella bloggar
eller hemsidor. Bloggare kontaktades även inför kampanjen med förfrågan om de ville sprida information, vilket en
del gjorde.
ECPAT distribuerade ett pressmeddelande tillsammans med SRF via webbtjänsten Newsdesk som har lästs
av 181 journalister. På ECPATs hemsida lästes pressmeddelandet 1347 gånger fram till årets slut. En debattartikel om kampanjen distribuerades till lokalpress via Liberala Nyhetsbyrån.
Via ECPATs omvärldsbevakare Newsmachine noterades nio publiceringar på mediers nyhetssajter. Därutöver publicerades debattartikel i två tidningar. Fler texter
publicerades, däribland en ledarartikel i åtminstone fyra
lokaltidningar. Ytterligare en artikel publicerades i Svenska
Dagbladet samma dag som kampanjstarten där fokus var
på resebyråerna och en svensk barnsexturist som dömts
under våren.
Socialminister Göran Hägglunds medverkan i kampanjen och deltagande i riksdagsseminariet gav ministern betydelsefull ny kunskap och gav även ECPAT utomordentliga möjligheter att betona vikten av frågan. Vidare har en
person i Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp numera ett uttalat arbetsansvar för barnsexturism, vilket är en
viss förbättring.

Under våren 2007 beställdes en rapport för att få bättre
kunskap om hur resenärer ser på problemet med barnsexturism och om möjligheterna att få dem att anmäla sexualbrott mot barn under eller efter utlandsresor. ECPAT anlitade ett konsultföretaget för att skriva rapporten som har
karaktären av en förutsättningsanalys.
Rapporten presenterades för ECPAT i slutet av 2007
och kommer därför att ligga till grund för framtida arbete.
Resultaten visar att det är mycket svårt, trots stor kunskap
om problemet, att få en resenär att agera i en situation
där de misstänker att ett sexualbrott mot barn kommer att
begås. Att anmäla till polis eller hotline uppfattas som att
”lägga sig i”, vilket resenärerna inte vill utan att vara säkra
på vad de ser, dvs att de bevittnar konkreta övergrepp.
Många upplever svårigheter att se skillnad på minderåriga
och vuxna som ett hinder för att rapportera. Utbredd korruption är också ett problem som gör att resenärer tvivlar
på att en anmälan verkligen spelar roll.
Som nämnts ovan genomfördes kampanjen Fega Inte
Ur tillsammans med Svenska Resebyråföreningen (SRF).
En enkät genomfördes till SRFs medlemmar om samarbetet. Resultatet från resebyråerna var överväldigande positivt.
Några byråer har velat beställa mer informationsmaterial vilket inte varit möjligt efter att kampanjmaterialet tagit slut.
Samarbetet har även lett till ett flertal resultat, till exempel ett fortsatt samarbete med en av byråerna, ViaTravel, som
bl a säljer resor till Försvarsmakten. Detta är en mycket viktig
målgrupp att fortsatt nå ut till med skriftlig information.
Annonser om kampanjen publicerades i 71 tidningar.
En utvärdering av annonsen i Dagens Nyheter visar att
observationen (54 procent) ligger på jämförbar nivå med
helsidor för organisationer i första delen av Dagens Nyheter.
Den yngsta ålderskategorin 16–29 år mindes i störst
utsträckning att de sett annonsen (64 procent). Den upplevda nyttan var också störst bland dessa (”kommer att dra
nytta av annonsen”) motsvarande 40 procent. Fler män än
kvinnor såg annonsen, men av dessa var resultatet på nästan
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samtliga frågor högre bland kvinnorna.
I jämförelse med andra organisationer som undersöktes
i samma mätning är kännedomen om ECPAT lägre. Däremot ligger värdena på de andra frågeställningarna 10-20
procent högre för ECPAT, t ex om hur många som ansåg
att annonsen ”vänder sig till mig”, är ”intressant” och en
”nyhet”. Annonsen upplevdes som originell utan att för den
skull förlora sin lättbegriplighet. Närmare 60 procent sa att
de tyckte mycket om annonsen och blev positivt inställda
till annonsören. Nyttan och intresset att söka mer informa-

Seminariet var mycket välbesökt med deltagare från såväl
riksdag som regeringskansli.
Under besöket i Sverige talade Luc Ferran även på
Stockholm Criminology Symposium, arrangerat av Brottsförebyggande Rådet 4–6 juni, vid Stockholms universitet
med deltagare från hela världen. ECPAT Sveriges seminarium fokuserande på barnsexturism utifrån ett globalt
perspektiv. I presentationen beskrevs även de nya strategier förövare använder, liksom nytillkomna destinationer
för barnsexturister.

tion får betraktas som högt i sammanhanget.
Positiv respons på kampanjen har även kommit via epost och telefon från privatpersoner, traffickingenheten på
Migrationsverket, riksdagsledamöter, Hotell- och Restaurangfacket och Sidas informationsavdelning.
Information riktad till bloggare lades ut på ECPATs kampanjsida med uppmaning att publicera kampanjmaterial
på sin blogg. Sammantaget har ECPAT kunnat lokalisera
tio bloggare som lagt ut texter eller banners, flera av dem
politiker.
Filmerna som ligger ute på FejmTV hade fram till mitten
av mars 2008 setts av 3600 personer.

Inför framtagandet av en ny handlingsplan mot kommersiell sexuell exploatering av barn deltog ECPAT på en
hearing som Socialdepartementet ansvarade för. Den första svenska handlingsplanen utarbetades 1998, och uppdaterades 2001 respektive 2007. ECPAT överlämnade ett
skriftligt underlag vid hearingen med de viktigaste 20 punkterna för en ny handlingsplan. Tyngdpunkten låg på åtgärder mot barnsexturism, då detta område fanns med 1998
men helt föll bort i 2001 års version. ECPAT har även diskuterat handlingsplanen med den ansvariga handläggaren.
Den nya handlingsplanen presenterades i december 2007
och innehöll en del av punkterna på ECPATs lista. Ett stort
framsteg är att barnsexturism återigen omnämns.
ECPAT har under året tagit upp frågan om medlemskap
i FN-organet UNWTO (Världsturismorganisationen) med
näringsdepartementet och presenterat kostnader och villkor.
Tidigare har Ulrika Messing, då ansvarig för turismfrågor,
svarat att ett svenskt medlemskap är för dyrt. UNWTO är
med sina 153 medlemsländer en central aktör för det internationella arbetet för ett hållbart resande och har en mycket
aktiv arbetsgrupp som arbetar med skydd av barn från
sexuell exploatering. Arbetsgruppen samlar representanter
från ministerier, organisationer och resenäringen.
ECPAT deltog på arbetsgruppens möte i London i
november. Representanter från brittisk polis, ASEAN
Regional Task Force against Child Sex Tourism, Interpol
och ECPAT International med flera presenterade exempel
på arbete mot barnsexturism samt resultat. En representant från finans- och arbetsmarknadsministeriet i Österrike berättade om ett nytt initiativ där regeringar i Europa
bjuds in att delta mer aktivt i arbetet mot barnsexturism.
Den svenska regeringen kan inte delta i denna arbetsgrupp
eftersom Sverige inte är medlem i UNWTO.

påver k a p o l iti k er o ch
r ä ttsv ä se n de
Att en minister tar på sig ansvaret för frågan om barnsexturism är av stor betydelse. Fram till år 2006 hade social-,
justitie-, utrikes- och näringsministern bollat ansvaret mellan sig. Direkt efter valet 2006 uppvaktade ECPAT den nya
regeringen för att lyfta behovet av att en minister tog huvudansvaret för frågan. I början av 2007 fick ECPAT bekräftat att Göran Hägglund utsetts till samordnande minister i
regeringen gällande barnsexturism.
Kontakten med socialdepartementet har fortsatt under
året. Socialminister Göran Hägglund deltog under våren
med namn och ansikte i ECPATs kampanj mot barnsexturism. Han deltog även som talare på ett riksdagsseminarium
i juni om barnsexturism, där Thomas Bodström, ordförande i Justitieutskottet och för ECPAT Sverige, och Birgitta
Ohlsson, folkpartiets utrikespolitiska taleskvinna och ordförande för Liberala kvinnor, stod värdar. Talade gjorde även
Luc Ferran, ECPAT Internationals expert på barnsexturism.
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Regleringsbrev
ECPAT har även diskuterat med näringsdepartementet
om förändringar i regleringsbreven gällande Nutek, Sveriges nationella myndighet för frågor som rör näringslivets
utveckling. Förslaget handlade bl a om att Nuteks mål och
arbete med turismfrågor bör ligga i linje med regeringens
mål om en hållbar utveckling, och även inkludera arbete
mot barnsexturism. Ändringsförslagen skickades först
till ansvarig handläggare på näringsdepartementet för att
sedan följas upp av ett möte med statssekreterare Jöran
Hägglund samt medarbetare. Förslaget presenterades och
näringsdepartementet lovade återkomma.
Näringsdepartementet har även adresserats gällande
regleringsbreven för Luftfartsverket och Rederiverket. Förslaget handlade bl a om utbildningsinsatser för dessa två
myndigheters personal om hur transporttjänster missbrukas
av barnsexturister och människohandlare i sexuella syften.
ECPATs brev ledde till ett möte där förslagen diskuterades.
Några ändringar i regleringsbreven var handläggarna dock
inte beredda att göra. De hänvisade istället direkt till Redarföreningen respektive Luftfartsverket.
I oktober hölls möte med utbildningsdepartementet
angående regleringsbreven. Målet var att barnsexturism
som ämne skulle in på turismutbildningarnas läroplan.
Representanten från departementet menade dock att regeringen i de senaste två propositionerna har velat minska
detaljkraven på universiteten. Därför fanns inget intresse
för nya skrivelser i regleringsbreven.

seminarium bland de högsta vitsorden av deltagarna under
deras vecko-långa utbildning.
Under året offentliggjorde polisen att den nytillsatta
sambandsmannen vid svenska ambassaden i Bangkok,
med delar av Asien som ansvarsområde, även skulle ta
emot tips om barnsexturism. En e-postadress och en banner
publicerades på polisens hemsida. Att sambandsmannen fått barnsexturism som extra bevakningsområde är
ett direkt resultat av ECPAT Sveriges påverkansarbete och
en fråga som drivits under flera års tid.

Undersökning av lagstiftning
En undersökning om tillämpningen av den extraterritoriella
lagstiftningen har påbörjats, och insamling av information
har pågått under året. Djupare kunskap om länder som
antingen utmärkt sig för sådan lagföring eller har liknande
rättstraditioner (som de nordiska länderna) har eftersökts.
BRÅ har statistik över polisanmälningar om sexualbrott och
kommersiella sexualbrott som begåtts utomlands. Däremot
är information om åtalsbeslut, strafföreläggande och dom till
följd av anmälningarna, systematiserat på ett annat sätt vilket försvårar kunskapsinhämtning. I slutet av året beställde
därför ECPAT en undersökning från BRÅ om sexualbrott
begångna utomlands. ECPAT har också ingått i ett samarbete
med Stockholms Universitet under 2008 som förväntas
ge ökad kunskap i frågan.

Polisens sambandsmän
ECPAT Sverige har haft som mål att landets poliser ska få
kunskap om barnsexhandel, inte minst gällande övergrepp
begångna utomlands. Insatser har riktats till de utlandsstationerade sambandsmännen som har möjlighet att agera
mot problematiken. Efter flera påtryckningar och uppvaktningar deltog ECPAT i sambandsmännens årliga vidareutbildning under mars och april 2007.
Vid dessa tillfällen höll ECPAT seminarier under tre
timmar, både med redan yrkesverksamma och nyrekryterade sambandsmän. Stor del av fokus låg på svenskars sexualbrott utomlands och flera av deltagarna uttalade
efter föreläsningen att de hade fått nya perspektiv och lärt
sig mycket nytt som de kunde använda i sin yrkesutövning. I Rikskriminalpolisens egen utvärdering gavs ECPATs
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S a m ver k a m ed o ch utbi l da
resebra n sche n

material togs fram till nya guider med rutiner om var man
vänder sig vid misstänkta fall av barnsexturism.

Samarbetet med de reseföretag som antagit Uppförandekoden, dvs Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, Travel Partner, Resfeber/Travelocity och Ving, fortsatte under året.
Fyra nya företag uttryckte intresse att bli undertecknare:
Jambo Tours (researrangör), Pura Vida resebyrå, Ticket
resebyrå och Solresor (researrangör). Pura Vida godkändes under året och de övriga tre har ansökt om att få bli

Uppförandekoden tas upp på samtliga guideutbildningar som genomförs i företagens regi och en klausul om
aktivt avståndstagande mot barnsexturism ska finnas i
hotellkontrakt. Trots det har ECPAT uppfattat ett vikande
engagemang för samarbetet hos flera av företagen. En av

undertecknare. Utbildning för Tickets och Pura Vidas personal har genomförts. Solresor och Ticket har även verksamhet i Norge och Danmark varför kontakter tagits med
ECPAT i respektive länder för utbildningsinsatser av personal, vilket kommer att genomföras 2008.
Bland dem som redan undertecknat koden finns
information om arbetet mot barnsexturism på respektive Internetsidor. ECPAT har annonserat i Fritidsresors
ombordtidning och företaget Lotus Travel skickar med en
informationsfolder till samtliga resenärer. Fritidsresor har
börjat visa en inflightspot producerad av ECPAT Frankrike
med information om att barn inte är till salu och att man
kan straffas i sitt hemland även om man begår brott utomlands. Apollos kontaktperson genomförde en presentation
om företagets arbete med Uppförandekoden på ECPATs
utbildning för juridikstudenter i mars och har även genomfört fyra seminarier för hotell- och resebyråpersonal i andra
länder om sitt arbete. ECPAT höll en presentation på Fritidsresors destinationschefsutbildning i januari.
Annonsering med uppmaning att anmäla misstänkta
sexualbrott mot barn under resan har gjorts i resetidningarna
Allt om resor, Escape, Vagabond och på Aftonbladet Resor.
I Vagabonds reseguider, bl a Thailand och Thailands öar
och stränder annonserade ECPAT för första gången tillsammans med Rikskriminalpolisen. Resenärerna uppmanas att rapportera misstänkt barnsexturism till ECPATs hotline eller till svenska polissambandskvinnans nyinrättade
hotline i Bangkok.
Samtliga reseföretag bjöds in till ett seminarium om
barnsexturism i riksdagen i juni. De tre företag som under
året anmält intresse att anta Uppförandekoden deltog.
Tyvärr deltog bara en av de gamla undertecknarna, Lotus
Travel. Samma företag deltog i en utbildning som genomfördes för ett 30-tal av företagets personal stationerade
i Kina. Ett resultat av föreläsningen var att informations-
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Kritik

de saker ECPAT riktat kritik mot är att de ansvariga på företagen för utbildning av reseguider, inte fått möjlighet att
skaffa sig ny kunskap för att hålla sig ajour med problematiken och samarbetet.
ECPAT bjuds numera sällan in för att föreläsa för företagens personal, skriftligt material efterfrågas inte och
överhuvudtaget är företagens förväntningar på de utbildningsansvariga för lågt satta. Resultatet har blivit att informationen till de nya guiderna har blivit bristfällig, ibland
felaktig och signalerar inte att Uppförandekoden är viktig
för företaget. Detta återspeglas sedan i arbetet, vilket framkommer vid de utvärderingsresor på som görs av ECPAT.
Kritik framfördes av ECPAT i slutet av året, såväl i media
som till företagen bl a angående att de inte utvärderar arbetet med Uppförandekoden för att på så sätt veta om resenärerna nås av information om barnsexturism eller ej. Vid
ett möte i december med ansvariga för undertecknarna
diskuterades dessa problem. Representanterna från reseföretagen höll med om kritiken och mötet resulterade i att
samtliga rutiner för information till personal, inklusive mer
kontinuerlig information på företagens intranät, ska ses
över. ECPAT ska bjudas in att föreläsa för personal.
Researrangörerna har dessutom listor över sina resenärer, och gör kontinuerligt utvärderingar. Därför har ECPAT
vid ett flertal tillfällen föreslagit att de gör en utvärdering för
att mäta resenärers kännedom om Uppförandekoden, vad
den syftar till och deras inställning till att näringslivet tar
ansvar mot barnsexturism. Detta har oväntat stött på hårt
motstånd och inte förrän i december genomförde Apollo,
som första researrangör, en sådan enkät. Övriga har lovat
att göra liknande undersökningar under våren 2008.

Utvärderingsresor
Utvärderingsresor för att följa upp de svenska researran-

görernas arbete med Uppförandekoden för researrangörer
mot barnsexhandel har gjorts till Kambodja och Thailand.
Under slutet av året genomfördes en resa till Phuket och
Khao Lak. Möten genomfördes med hotellchefer, hotellpersonal, destinationschefer för Fritidsresor, Apollo och
Thomas Cook, reseguider och en av researrangörernas
agenter. Utbildningar med guider på plats genomfördes
också. Resultatet från resan har diskuterats med researrangörerna vid ett möte i december.

Situationen i Khao Lak var bättre än på Phuket, framför allt Patong, där även prostitution och sexhandel var
mer påtaglig. Prostitution av vuxna sågs inte som ett problem utan något som många hotell tjänar pengar på. Detta
sker genom en särskild avgift för att ta med en extra person på rummet. Vid incheckning blir man ibland informerad om avgiften eller via skriftlig information. Barägare har
en mycket cynisk inställning till sexhandeln, de ger bara
kunderna ”vad de vill ha”. Officiellt finns inga minderåriga

En konklusion är att researrangörernas svenska personal på plats känner till Uppförandekoden, men trots det
har tillämpningen stora brister. Till exempel hade majoriteten av de kontrakterade hotellen som besöktes undertecknat de svenska reseföretagens hotellklausul. Personalen på hotellen visste dock, med ett undantag, inget om
Uppförandekoden, trots att hotellchefen genom klausulen förbundit sig att informera personalen. Ingen dialog
fanns heller mellan hotellen eller researrangörernas personal på plats. Informationsmaterialet som fanns var otillräckligt och inte uppdaterat.

till salu på barerna, men allt är möjligt till rätt pris.
I samband med uppföljningsresan till Kambodja upptäcktes brister främst gällande kontrakt med underleverantörer. Till exempel var samtliga hotellchefer okunniga om
klausulen i deras kontrakt med researrangörerna och Uppförandekoden hade de överhuvudtaget aldrig hört talas om.
Detsamma gäller de lokala agenterna som kontrakterats.
Samtidigt som det fanns tydliga brister i tillämpningen
av koden, blev det snabbt tydligt att barnsexhandel var ett
problem, både i huvudstaden Phnom Penh och på turistorten Sihanouk Ville. I Phnom Penh blev ECPATs medarbetare

”Sexually exploit a child in this country, go to jail here or at home”, står det på en varningsskylt i turistorten Sihanouk Ville,
fyra timmar från Kambodjas huvudstad Phnom Penh, dit svensk charter numera går.
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vid två tillfällen erbjuden av en hallick att köpa sex med
barn. I Sihanoukville finns bl a ett red light district och nyligen har en rysk affärsman dömts till ett långt fängelsestraff
för övergrepp på barn. Bland rekommendationerna i slutrapporten till researrangörerna finns bl a förslag att etablera
kontakter med frivilligorganisationer på plats i Kambodja.
Dessa har stor kunskap om situationen och samarbetar
ofta med myndigheter.

Under TUR arrangerade ECPAT även ett välbesökt
seminarium med 155 deltagare under rubriken Hållbar
turism - varför ska resebranschen bry sig. ECPAT hade
bjudit in Karin Luize de Carvalho, chef för Brasilianska
turismmyndighetens, Embraturs Europakontor, som talare. Embratur hade under 2007 plats i Uppförandekodens
internationella styrkommitté och har i flera år mycket aktivt
motarbetat barnsexturism i Brasilien. Karin berättade om
detta samt deras arbete med bildspråk för marknadsföring
av Brasilien som turistland. Från att tidigare ha haft en lätt-

TUR-mässan

klädd dansande kvinna eller barn på turistbroschyrer visas
numera landets attraktioner, natur och kultur. Seminariet
var mycket uppskattat.
Under 2006 och början av 2007 arbetade den internationella styrkommittén för koden fram en ny strategi för
arbetet med Uppförandekoden internationellt. ECPAT Sverige bidrog med underlag och erfarenheter av nästan 10
års arbete med Uppförandekoden. Strategin trädde i kraft
i september 2007. I strategin ingår:
- en ny organisatorisk struktur där det internationella sekretariatet för Uppförandekoden förstärks genom att inrätta
fem regionala kontor.
- införandet av en avgift för företag som antar och har antagit
Uppförandekoden, baserat på företagens årliga omsättning.
- anpassade koder för hotell, färjerederier, turismmyndigheter och resebyråer. Dessa har ECPAT redan börjat arbeta
med i en pågående process att anta Ticket resebyrå som
undertecknare. I det årliga rapporteringsformuläret görs
även skillnad på vilken sorts företag som redovisas.

ECPAT deltog under året på TUR-mässan i Göteborg, Skandinaviens ledande resmässa, med en monter. Ett samarbete med en turismutbildning i Norrtälje, Travel Education
Centre, inleddes och fem studenter från utbildningen var
aktiva under mässan. Tre studenter skrev också uppsatser om barnsexturism och resebranschens sociala ansvar.
ECPATs närvaro på TUR-mässan väcker i regel reaktioner,
både positiva och negativa. Många resenärer berättar om
erfarenheter de har haft på resor, vilket leder in på diskussioner om möjligheter och skyldigheter resenärer har att
agera mot barnsexturism. I detta branschsammanhang träffar ECPAT varje år nya reseföretag som vill inleda samarbeten. Deltagande på TUR är därför fortsatt viktigt.

Turismutbildningar
I Frankrike är det sedan flera år obligatoriskt med information om barnsexturism och resebranschens ansvar på samtliga statliga turismutbildningar. I Sverige finns ett ganska
stort intresse kring motsvarande frågor bland lärare på
turismutbildningar, men få vill själva undervisa om problematiken. Detta leder till att efterfrågan på ECPAT som föreläsare är större än vad organisationen hinner med.
Ett seminarium genomfördes därför under TUR-mässan där inbjudan gick ut till samtliga utbildningar i landet,
tillsammans med uppmaning att lägga in dessa frågor på
utbildningen.
Under året har ECPAT föreläst på turismutbildningarna i
Skellefteå, Norrtälje, Falun, Hultsfred, Östersund och Kalmar.
Karin Luize de Carvalho höll tal på ECPATs seminarium på TUR-mässan.
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En av studenterna skrev en krönika i Aftonbladet efter en
av föreläsningarna. Utvärderingar har gett ett mycket positivt resultat och alla studenter anser att frågan borde vara
obligatorisk på deras utbildningar. Uppskattningsvis tio
högskolestudenter har skrivit uppsatser om barnsexturism under året.
I mars föreläste ECPAT Sverige om barnsexturism och
människohandel för en klass med turisminriktning på Sturegymnasiet i Halmstad. Årskurs tre planerade dessutom
en konferens på temat sexturism och människohandel i

ytterligare en bransch att granska i undersökningen. Under
året har ECPAT även föreläst för gruppens volontärer.
Under året har ECPAT även föreläst för utrikesdepartementets diplomataspiranter med särskilt fokus på ambassaders och utlandsrepresentationers roll vid sexuella
övergrepp begångna av svenskar utomlands.
Den 18 april hölls ett föredrag om barnsexhandel för
Utrikespolitiska studentföreningen i Linköping. Studentföreningen bjuder varje vecka in en utomstående organisation
inom frivilligsektorn eller politiken för att föreläsa för stu-

världen.

denterna. ECPAT berättade om organisationens verksamhet
med fokus på barnsexturism. Efter föreläsningen följde en
intressant diskussion om olika teorier om uppkomsten av
efterfrågan på barnsexhandel.
Under året har ECPATs informationsskrift om barnsexturism distribuerats i ca 6000 exemplar samt uppdaterats
och omtryckts. Skriften är även tillgänglig via hemsidan och
har under året laddats ner över 1100 gånger.

F l er sa m arbete n
ECPAT Sverige har under året haft diskussioner med internationella sekretariatet för Uppförandekoden om att sprida
och ge synlighet åt de företag som undertecknat. Arbetet
har också riktats till den internationella styrkommittén för
Uppförandekoden. Målet har varit att det ska bli lättare att
få information om vilka företag som har ett aktivt arbete mot
barnsexturism utifrån Uppförandekoden, framför allt via
webbsidan www.thecode.org. Responsen från den internationella styrkommittén har varit mycket positiv.
Under året har ett samarbete påbörjats med Hotell- och
Restaurangfacket, Unionen, IOGT-NTO, Svenska Kyrkan,
LO-TCOs Biståndsnämnd, Fair Trade center och SwedWatch inom projektet Schyst resande. Projektet tar upp
de sociala och ekonomiska baksidorna av resandet i världen. Organisationerna bakom projektet arbetar alla med
mänskliga rättigheter på olika sätt och har ett rättighetsperspektiv på turismens och resandets utveckling i ekonomiskt
och socialt utsatta länder. Syftet är att väcka debatt och
öka medvetenheten hos resenärer om de negativa effekter
ett resande utan hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö
eller etik för med sig. På längre sikt syftar projektet även
till att inleda dialog med resebranschen om deras ansvar
för turismens baksidor.
ECPAT har även försökt intressera andra aktörer att
uppmärksamma sociala konsekvenser av resande, däribland Amnesty Business Group. Gruppen genomför varje
år en undersökning där sex branscher granskas utifrån
mänskliga rättigheter. ECPAT har uppvaktat Amnesty Business Group med förhoppning om att resenäringen ska bli
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Barnpornografi och säkert surfande
Barnpornografi har blivit ett sätt för kriminella grupper att tjäna pengar. Omsättningen är ofta
stor och kunderna finns över hela världen. År 2005 tog därför ECPAT Sverige initiativ till blockering av kommersiella barnpornografiska Internetsidor i samarbete med Rikskriminalpolisen
och samtliga stora Internetleverantörer. Den som vill nå en blockerad sida hamnar istället på en
Internetsida skapad av polisen. Under året har ECPAT bl a satsat på att sprida blockeringsmodellen till fler länder, verkat för en mer effektiv lagstiftning, debatterat barnpornografigruppens
bristande resurser och förespråkat mer effektiva sätt att blockera. Därutöver har ett nytt samarbete etablerats med bankväsendet för att stoppa transaktioner från svenska köpare för tillgång
till barnpornografi på nätet.
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I samband med ECPAT Sveriges initiativ till blockering av
barnpornografiska sidor år 2005 undersöktes olika blockeringsmodeller. Det finns främst två modeller, en som block-

att ansluta sig till blockeringsprojektet. ECPAT har också
informerats av Rikskriminalpolisen att polisens samarbetsavtal med leverantörerna håller på att omarbetas. Så snart

erar på domännamnsnivå och en på s k ip-nivå. Då norsk
polis redan tillämpade blockering på domännamnsnivå,
vilket enligt dem fungerade väl, applicerade svensk polis
samma modell i Sverige. ECPAT förespråkar emellertid den
andra modellen som är framtagen av en tidigare anställd på
Kungliga Tekniska Högskolan. Fördelen är att blockeringen
blir mer precis och blockerar enbart den sida som innehåller
barnpornografiskt material, och inte hela domännamnet.
Det är dessutom betydligt svårare för konsumenter av barnpornografi att komma runt denna blockering.
Av den anledningen har ECPAT verkat för att Rikskriminalpolisen ska införskaffa kunskap om ”KTH-modellen” i
syfte att tillämpa den i Sverige. Ytterligare en anledning är
kritik mot att vissa Internetsidor blockerats som inte haft
barnpornografiskt innehåll. Det är dessutom angeläget att
den mest effektiva modellen exporteras till övriga länder,
inte minst mot bakgrund av att EU-kommissionen anslagit
5,5 miljoner svenska kronor för spridning av det nordiska
blockeringsprojektet.
Resultatet av de möten och samtal som förts med Rikskriminalpolisen under året har lett till att beslutsfattarna
inom polisen har kunskap om skillnaden mellan de olika
modellerna. Dock kvarstår vissa frågor för att polisen fullt
ut ska se fördelarna med KTH-modellen. Arbetet fortsätter

polisens nya samarbetsavtal är klara, och efter avstämning
med IT-företagen, kommer nya ansträngningar göras för att
få flera leverantörer att ansluta sig.
I september deltog ECPAT i möte hos branschorganisationen IT-företagen angående blockeringen och gavs tillfälle
att redovisa bakgrunden till arbetet, dvs det initiativ ECPAT
tog i början av 2005. Deltog gjorde även tre Internetleverantörer och representanter för Rikskriminalpolisen.
ECPAT har under året även etablerat kontakt med Stadsnätsföreningens ordförande i syfte att föreningen ska sprida
information till sina medlemmar. Deras ordförande har
ställt sig positiv och kontakter med Stadsnätsföreningens
medlemmar kommer att tas efter att polisens samarbetsavtal slutförhandlats.
ECPAT har också deltagit på Internetdagarna, en årligen
återkommande konferens i II-stiftelsens regi, som vänder
sig till hela IT-branschen. ECPAT deltog med en monter och
såg till att information om ECPAT samt hotline- och blockeringsprojektet delades ut till samtliga deltagare, ca 300 personer. Resultatet av närvaron har bl a lett till en artikel i
Stadsnätsföreningens tidskrift. ECPAT har också annonserat
två gånger i branschtidningen Computer Sweden.

för att reda ut kvarstående detaljer.
ECPATs arbete för blockering syftar främst till att minska
intäkterna för de aktörer som ligger bakom den kriminella
verksamheten. Därför är det viktigt att så många Internetleverantörer som möjligt blockerar. I dagsläget deltar 16
leverantörer i blockeringen. Flertalet tillhör de större leverantörerna som tillsammans svarar för 80–90 procent av
marknaden.
IT-företagen är den branschorganisation som tagit på
sig ansvaret att samordna de leverantörer som blockerar.
På inrådan av ECPAT har de uppmanat sina medlemmar

Samarbete med bankväsendet
I syfte att ytterligare minska intäkterna för barnpornografi
till de kriminella grupperna, inledde ECPAT under sensommaren ett samarbete med bankväsendet, syftande till att
stoppa transaktioner från svenska köpare av kommersiell
barnpornografi på Internet. Bakgrunden till samarbetet var
att den Europeiska Bankfederationen i Bryssel den 26 juni
2007 antog ett s k position paper angående vikten av att
banksektorn i Europa vidtar åtgärder mot barnpornografi,
bl a genom samarbete med rättsväsendet och berörda frivilligorganisationer.

Under hösten gavs ECPAT Sverige möjlighet att vid
två tillfällen göra presentationer för den Svenska Bankföreningens Juristkommitté respektive säkerhetschefer, där
brottsområdet kommersiell barnpornografi belystes liksom
svenskars köp av materialet via kontokort. Problematiken
var fram till dess obekant för bankerna.
Ett fördjupat samarbete initierades med SkandiaBanken och bankens kortföretag ProCard. Diskussioner fördes
med dessa parter under hösten där även Rikskriminalpolisen deltog. En dialog kring denna fråga fördes även med
Finansinspektionens chef för enheten mot penningtvätt.

Internationell spridning
ECPAT Sverige har tagit på sig att informera och samverka
med ECPAT International i Bangkok, som är huvudkoordinator för spridning av blockeringsprojektet inom ECPATnätverket. ECPAT International har löpande försetts med
information om utvecklingen i Europa och övriga världen.
I syfte att sprida blockeringen anordnade ECPAT Sverige,
tillsammans med ECPAT Japan och svenska ambassaden,
ett seminarium i Tokyo under våren. Förutom ECPAT medverkade svensk polis, en representant från Interpol, TeliaSonera och HM Drottning Silvia. Bland åhörarna fanns
japansk polis, japanska Internetleverantörer och deras
branschorganisation, samt representanter från ett femtontal ambassader. Japansk media gav evenemanget stor
uppmärksamhet.
Resultatet av seminariet är väsentligt ökad medvetenhet, såväl inom den japanska IT-branschen som bland allmänheten. En dialog i positiv riktning pågår mellan ECPAT
Japan och japanska Internetleverantörer om blockering.
Blockering sker i dagsläget i Storbritannien, Norge, Schweiz,
Danmark, Finland, USA och Nya Zeeland. ECPAT har även
informerat ett antal EU-parlamentariker för att förmå dem
att verka för att blockeringsprojektet sprids till samtliga
länder inom EU.
I början av 2008 anslog EU-kommissionen medel för

spridning av den nordiska blockeringsmodellen till övriga
medlemsländer. ECPAT ser därför som sin primära roll
att dela med sig av sina erfarenheter samt verka för att
polisens blockeringslistor utbytes mellan de olika polisiära myndigheterna inom EU för att maximera effekten av
blockeringen.

ECPAT Hotline
ECPAT Hotline har löpande tagit emot tips som sedan vidarebefordrats till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp.
Totalt har 18 497 tips mottagits, varav 13 427 var unika
tips, dvs. Internetsidor som tidigare inte rapporterats. Totalt
vidarebefordrades, efter en första grovsållning av sådant
som uppenbart inte är barnpornografi, 6 747 tips till polisen. Även om möjligheten finns att rapportera misstänkt
barnsexturism och människohandel med barn i sexuella
syften, rör den absoluta majoriteten barnpornografiskt
material. Löpande dialog har hållits med ECPAT Hotlines
finansiärer.

Ö k ad pri o riteri n g av
bar n p o r n o grafibr o tt
Med start 27 december 2006 fram till sista januari 2007
skrev 26 327 privatpersoner, organisationer och företag
under ECPAT Sveriges upprop för mer resurser till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp. Dagen därpå överlämnades underskrifterna till Rikskriminalchefen Therese
Mattsson varpå möte även hölls för att diskutera gruppens
bristande resurser. Underskrifterna lämnades även in till justitiedepartementet med statsrådet Beatrice Ask som adressat, tillsammans med vädjan om öronmärkning av pengar för
ökade personella resurser till barnpornografigruppen.
Kampanjen var en kombination av mediautspel, annonsering och det nämnda namnuppropet. Under perioden upp-
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märksammades ECPATs kritik av polisledningen 134 gånger
mätt via tjänsten Newsmachine. Det var dock inte samtliga
gånger som hänvisning gjordes till ECPAT som organisation.
Under kampanjen deltog ECPAT även i TV4s morgonsoffa. Kampanjens budskap spreds vidare på ett 20-tal bloggar och hemsidor.
Rikskriminalchefen höll dock inte med utan ansåg att
pengar borde läggas på att utbilda poliser lokalt för att utreda
barnpornografibrott. I första hand måste dock Rikskriminalpolisens centrala barnpornografigrupp stärkas, menade
ECPAT. Utan en effektiv central grupp spelar det ingen roll
hur många poliser som utbildas lokalt. Det handlar om en
internationell brottslighet som kräver kontakter med andra
länders polismyndigheter samt Interpol.
24 januari besökte ECPAT Sverige Riksdagens tvärpolitiska barngrupp för att berätta om de bristande resurserna
hos Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp. Dragningen resulterade i frågor från de närvarande riksdagsledamöterna.
I februari, efter kampanjens slut, kontaktades vänsterpartiets partiledare Lars Ohly inför en kommande interpellationsdebatt som besvarades av Beatrice Ask. Debatten
handlade om bristande resurser hos barnpornografigruppen, och även riksdagsledamöter från folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna deltog.
I maj följdes kampanjen upp av en studiodebatt i Radio
Stockholm och några dagar senare på DN Debatt där kritiken återigen fördes fram. I juni uppmärksammades Rikskriminalpolisens svar på debattartikeln varpå ECPAT än en
gång fick tillfälle att framföra kritik. Den 5 juni deltog dessutom ECPAT Sveriges generalsekreterare i TV8s samhällsprogram Adaktusson där hon gavs tillfälle att berätta om
problematiken. Den 22 augusti följdes ECPATs påtryckningar upp genom ett möte med Rikskriminalchefen Therese Mattsson m fl. Bland annat meddelades att två nya
tjänster utlysts.
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Lagstiftning och rättsväsende
Under 2007 redovisade den s k barnpornografiutredningen, som gjort en översyn av barnpornografilagstiftningen,
sitt resultat. Året innan hade ECPAT vid flera tillfällen uppmärksammat utredningen på brister i lagstiftningen. Många
av rekommendationerna togs i beaktande i rapporten,
även om ett ökat skydd för barn hade varit önskvärt på
fler områden, däribland straffskärpning för konsumtion av
barnpornografi.
Den 29 augusti hölls en presskonferens då utredningen formellt lämnades över till justitieminister Beatrice Ask.
ECPAT närvarade vid presskonferensen och kommenterade förslaget i Dagens Nyheter, Ekot och Aktuellt. I oktober publicerades två debattartiklar angående avsaknad av
skärpta och mer ändamålsenliga påföljder. Den ena artikeln
publicerades i Aftonbladet och den andra i Dagens Juridik
och var mer djuplodande i sin juridiska argumentation.
Som ett resultat av påtryckningarna för mer resurser till
barnpornografigruppen bjöds ECPAT in som föreläsare för
polisens barnpornografiutredare den 5 december i Nynäshamn. Cirka hundra poliser från hela landet samlades för
utbildning. ECPAT satte frågan i en större kontext för att ge
poliserna förståelse för hur konsumtion av barnpornografi
bidrar till internationell organiserad brottslighet som profiterar på sexhandel med barn. Efter utbildningen uttryckte
många poliser att detta var första gången som barnpornografin faktiskt sattes i sitt riktiga sammanhang. Ett antal av
dem anmälde sig till ECPATs kommande fördjupningskurs
2008, Inspiration och Insikt.
Ett remissvar har skrivits angående den s k groomingutredningen, om vuxnas kontakter med barn och ungdomar i sexuella syften. ECPAT välkomnade utredningens
förslag om att utöka ett straffansvar för vuxnas kontakter.
Förslag på förebyggande åtgärder framfördes även som
ökar barns skydd samt vikten av att vidta åtgärder riktade
mot förövare.

ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena Karlén överlämnade 26 327 underskrifter till rikskriminalchefen.

I ytterligare ett remissvar gällande SOUn Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? framfördes att
utredningen bör tillse att alla åtgärder för att hindra åtkomst
och förekomst av barnpornografi, bör uppmuntras, stödjas
och beläggas juridiskt på bästa möjliga sätt.

U T V E C KL A O C H S P R I D A
I N F O R M AT I ON S M AT E R I A L
Under året har ECPATs temaskrift om barnpornografi distribuerats i ca 4300 exemplar och har därefter uppdaterats
och nytryckts. Motsvarande skrift har dessutom laddats
ner via hemsidan 1112 gånger under året. En skrift om s k
grooming, vuxnas kontakter med barn och ungdomar i sexuella syften via nätet, har nyproducerats och spritts i ca
4200 exemplar.

På ECPATs Internetsida finns mer informationsmaterial om säkert surfande, enbart i digital form. Sammanlagt har detta material laddats ner 4167 gånger under året.
Enligt ett frågeformulär på Internetsidan är majoriteten av
dem som laddat ner materialet föräldrar. Ytterligare en stor
grupp är lärare på grundskolenivå. Information om säkert
surfande har även diskuterats på en föreläsning för föreningen Klassmorfar. Föreningen syftar till att fungera som
socialt stöd i skolorna genom att engagera vuxna som kompletterar lärare i skolmiljön.
Då det visat sig att det fortfarande görs hänvisningar
på olika Internetsidor till Rädda Barnens Hotline, vars verksamhet avslutades hösten 2004, har ECPAT under året
inventerat nätet och informerat aktuella sidor om ECPAT
Hotline. Det har rört sig om ett 30-tal Internetsidor totalt. Ett
flertal researrangörer informerar om ECPAT Hotline i både
kataloger samt på hemsidor, men då främst med fokus på
barnsexturism.
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Människohandel
Unga offer för människohandel förs till Sverige för att säljas på den svenska sexmarknaden. Transportsätten kan variera, men ett av de vanligaste är passagerarfärjorna. Samtidigt löper barn i migrationsärenden risk att exploateras, däribland sexuellt. Årets arbete mot människohandel med
barn i sexuella syften har därför fokuserat på Migrationsverket, passagerarrederierna och relevanta myndigheters regleringsbrev.

Människohandel

ECPAT har tagit fram rekommendationer om ouppmärksammade barn i migrationsärenden. Rekommendationerna
har skickats till personer och enheter på Migrationsverket
samt relevanta handläggare på justitiedepartementet och
socialdepartementet, som arbetar med styrning för mig-

Den 11 juni deltog ECPAT vid ett seminarium på temat
människohandel arrangerat av SNS Vision. I paneldebatten
fanns bl a Kammaråklagare Lise Tamm och jämställdhetsoch integrationsminister Nyamko Sabuni som har ansvar

rationsfrågor. Resultatet blev ett möte med Migrationsverkets generaldirektör och medarbetare. Migrationsverkets
representanter höll till stor del med om problembeskrivningen och att vissa frågor och åtgärder för barnets skydd
kunde stärkas. Det beslöts att man skulle titta närmare på
ECPATs rekommendationer och ha ett uppföljningsmöte
under 2008.
Vidare har regleringsbreven för Migrationsverket gåtts
igenom och förslag till åtgärder har skrivits som skulle
kunna förhindra risksituationer, samt sätta mer fokus
på särskilda riskgrupper. ECPAT Sverige har även skrivit
motionsunderlag om ouppmärksammade barn i migrationsärenden som löper risk att utsättas för sexuell exploatering
i Sverige. En riksdagsmotion lades fram av tre miljöpartister som kommer att behandlas under 2008.
Den 27 juni deltog ECPAT Sverige i Tobias Billströms
referensgrupp för flyktingpolitiska frågor tillsammans med
andra organisationer som arbetar med migrations- och flyktingrelaterade frågor. Gruppen kommer att träffas varje termin och diskutera förbestämda frågor. ECPAT lyfte vid detta
möte kort frågan om ouppmärksammade barn.

för människohandelsfrågan. Bland annat lyftes problematiken med bristande förståelse för brottsoffer bland svenska
domare i människohandelsärenden, vilket får konsekvenser
för domar och utredande arbete. ECPAT ställde ett flertal
frågor bl a om vad ministern avsåg att vidta för åtgärder för
att utbilda domare. Vidare vilka attitydsförändrande åtgärder
regeringen planerar för att motverka sexköp i och med den
kommande handlingsplanen. Den första frågan besvarades
med en hänvisning till lagöversynen och den andra med ett
nekande svar till publika kampanjer.
På Internationella kvinnodagen 8 mars deltog ECPAT i en
paneldiskussion under rubriken Hur ser det ut med sexhandeln och trafficking – vem är sexköparen? Deltog gjorde även
Carina Ohlsson, riksdagsledamot och S-kvinna, och Maria
Nyberg, Handelsanställdas Förbund. Publiken som bestod
av kunniga personer bidrog till en givande diskussion. Moderator var Jens Orback f d jämställdhetsminister.
Den 13 mars hölls en workshop med ett 30-tal lärare
på Zenit, Kulturhuset i Stockholm, om människohandel. En
polis som arbetar med människohandelsfall berättade om
sitt arbete och därefter höll ECPAT seminarium om hur man
som skolelev kan arbeta med människohandelsfrågor.
Den 24 januari föreläste ECPAT Sverige på Löfströms
gymnasium. Föreläsningen var del av ett projektarbete
som elever gör om människohandel med barn i sexuella syften.

”FINDING SASJA HAR UNDER ÅRET SPELATS AV
2800 PERSONER.”
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SAMVERKA MED FÄRJEBRANSCHEN

U T V E C KL A O C H S P R I D A
I N F O R M AT I ON S M AT E R I A L

Samarbete med färjerederier
Samarbetet med Stena Line har fortsatt under året. Informationsmaterial har funnits ombord på de färjor som trafi-

ECPAT Sveriges temaskrift om människohandel har distribuerats i ca 6000 exemplar och därefter uppdaterats och

kerar Karlskrona och Polen. Ett uppföljningsbesök kommer
att ske i Karlskrona under våren 2008 för att diskutera hur
arbetet fallit ut och om samarbetet kan utvidgas.
Tallink har fortsatt befunnit sig i en omorganisation efter
Tallinks köp av Silja Line år 2006. Samarbetet med ECPAT
har därför inte kunnat återupptas i avvaktan på att den nya
strukturen ska vara på plats. Arbetet kommer att intensifieras under 2008 och i samband med detta kommer även
ytterligare ett rederi att kontaktas.
Enligt Rikskriminalpolisen är passagerarfärjorna fortfarande det vanligaste sättet att transportera människohandelsoffer österifrån till Sverige för att säljas i sexuella syften.
ECPAT sammanställde därför information om hur människohandelsrutterna genom Sverige ser ut och ett möte med
näringsdepartementet hölls i oktober där sammanställningen överlämnades. ECPAT skrev även ett underlag för
ändringar i regleringsbrevet till Rederinämnden. Ett av förslagen var att nämnden ska verka för att samtliga rederier, som får statligt stöd via nämnden, ska genomgå en
utbildning om människohandel och sexualbrott begångna
utomlands. Informationsmaterial om var man anmäler misstänkt människohandel skulle finnas ombord och vid försäljningsställen. Arbetet gentemot passagerarfärjorna fortsätter
under 2008.

nytryckts. Distribution av skriften har skett i samband med
föreläsningar, mässor, via beställningar på Internetsidan
m.m. Skriften finns även att ladda ner på www.ecpat.se
vilket gjorts 2006 gånger under året.
På nätet finns spelet Finding Sasja som togs fram 2005.
Ett enklare informationsblad i form av en flyer distribueras av ECPAT som reklam för spelet, och har under året
nytryckts. Spelet Finding Sasja har spelats av ca 2800 personer under 2007.
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Övergripande arbete mot barnsexhandel
Vid sidan av ECPATs huvudteman barnsexturism, barnpornografi och människohandel med barn
i sexuella syften har insatser gjorts mot barnsexhandel generellt. Det är tidvis kortare insatser,
men även arbeten som spänner över flera år utifrån en långsiktig plan. Bland årets aktiviteter
kan nämnas arbete med en ny standard om socialt ansvarstagande, möte med Läkarförbundet
om deras hållning kring barnpornografidömda läkare, etablering i den virtuella världen Second
Life och deltagande under Almedalsveckan.
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ISO 26000 kommer att bli en vägledande standard om socialt
ansvarstagande. Det är världens största just nu pågående
intressentbaserade process för att ta fram riktlinjer om vad
det innebär för organisationer att vara socialt ansvarstagande.
ECPAT har under året deltagit i de flesta nationella och
samtliga internationella möten som relaterar till ISO 26000.
Den internationella arbetsgruppen med cirka 400 deltagare
träffades för ett formellt Working Group-möte i Sydney 28

ECPATs representant har genom arbetet kommit att få en
informell ledarroll i arbetet med kapitlet om mänskliga
rättigheter.
ECPAT ingår sedan ett antal år i ett forum inom frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) om ISO 26000. Ett
möte hölls i april månad där standardförslaget och framtida utmaningar diskuterades. Då det visat sig att endast
fåtal deltagare kommer till mötena beslutades att referens-

jan – 2 februari. En del framgångar gjordes, och en insikt var
att standarden till stor del skrivits av för många författare.
En tidigare tillsatt arbetsgrupp med en rådgivande funktion, Liaison Task Force, där ECPAT valts till representant för den internationella frivilligorganisationsgruppen,
ålades att förbättra förutsättningarna för standarden genom
att komma med förslag på hur den kunde stärkas och bli
mer användbar samt lösa ett antal svåra frågor, däribland
frågan om referenser till internationella normer. Denna mindre grupp som inkluderade ECPAT träffades i Kapstaden
och tog fram rekommendationer om bl a hur standarden
kunde förbättras. Ett nytt förslag utarbetades och gruppen
träffades därefter i Rio de Janeiro under fem dagar i början av oktober.
Arbetsgruppen förberedde processen inför nästkommande stormöte, sammanställde tusentals expertkommentarer som inkommit och tog fram rekommendationer hur
man skulle integrera dessa i ny text.
Den större arbetsgruppen med hundratals experter
träffades 3-9 november i Wien. ECPAT Sverige deltog som
svensk NGO-expert. På mötet konstaterades återigen att
standarden inte var enhetlig. Exempelvis saknade den en
konsekvent hantering och referens till internationella initiativ och normer som t ex konventioner såsom Barnkonventionen. Frågan om konsekventa och korrekta referenser till
internationella normer och mänskliga rättigheter är av största vikt för ECPATs deltagande i arbetet. En ny arbetsgrupp
tillsattes i Wien som fick mandat att skriva om standarden
till en enhetlig och användbar standard. I denna representerar ECPAT återigen den internationella gruppen för frivilligorganisationer tillsammans med en person till.
I processen deltar cirka 50 experter som tillhör kategorin frivilligorganisationer, där cirka 30 tar sig till varje internationellt Working Group-stormöte. Det är denna kategori
ECPAT representerar i den internationella arbetsgruppen.

gruppen ska användas till nytta för ECPAT om det finns ett
specifikt område man behöver återkoppling på.

Spridning av ECPATs arbetsplatspolicy
Arbetsplatspolicyn har utvecklats för att ge möjlighet för
arbetsplatser att agera etiskt med fokus på missbruk av
tjänstedatorer för att komma åt barnpornografi, exploaterande marknadsföring och sexuella övergrepp vid tjänsteresor. En etisk policy är ett första steg för arbetsplatser att
lyfta problematiken.
Under 2007 har Eskilstuna kommun antagit den del
av arbetsplatspolicyn som fokuserar på tjänstedatorer, och
är del av en större process över längre tid som innefattar
flera policydokument. Hösten 2007 har ECPAT även haft
möten med ett större företag som sagt sig vara intresserad
av arbetsplatspolicyn. På grund av företagets storlek kommer implementeringen av policyn att ta tid.
Samtal har även initierats med ett företag som specialiserat sig på programvara mot barnpornografi och som på flera
sätt kan komplettera en policy för användning av tjänstedatorer. Diskussionerna syftar till ett gemensamt seminariekoncept där företag bjuds in för att diskutera problematiken kring barnpornografi.

Alternativrapporter och strategier
I september offentliggjorde regeringen sin fjärde rapport till
FNs barnrättskommitté vars syfte är att redovisa hur Sverige
lever upp till Barnkonventionen. I samband med barnrättskommitténs granskning har frivilligorganisationer möjlighet
att lämna in alternativrapporter om hur regeringen uppfyllt
sina åtaganden. FNs barnrättskommitté har tidigare år lagt
stor vikt vid ECPATs synpunkter och rekommendationer.
Eftersom regeringens rapport lämnades in så pass sent

under 2007 har ECPAT påbörjat arbetet med alternativrapporten som kommer att lämnas in under 2008. Organisationen har även deltagit i förberedelserna för den alternativrapport som skrivs av Nätverket för Barnkonventionen.
Europaparlamentarikern Inger Segelström besökte
ECPAT i augusti månad på grund av en strategi för EUs
arbete om barns rättigheter som håller på att utarbetas.
Inom denna strategi finns ett antal områden som är särs-

Läkarförbundets ordförande menade att frågan gäller
patientsäkerhet, och att en barnpornografidömd person
därför inte bör arbeta inom hälso- och sjukvården. Dessutom citerades organisationens etiska regler: ”Läkaren får
aldrig på något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller
andra grymma och omänskliga handlingar” och menade
att barnpornografi var att likställa med tortyr.
Processen har därmed inneburit att ett stort antal indivi-

kilt prioriterade. Ett sådant område är våld mot barn, i vilket inkluderas olika aspekter av barnsexhandel. ECPAT var
ombedd att utifrån kunskapen om barnsexhandel lämna
kommentarer och förslag till strategin.

der har debatterat frågan på Dagens Medicins Internetsida,
åsikter har kommit upp till ytan och diskuterats.

Debatt i Dagens Medicin
I februari publicerades en debattartikel i Dagens Medicin
som gav upphov till en mycket livlig och tidvis infekterad
debatt. Skribenten som var överläkare försvarade regeringsrättens beslut att låta en barnpornografidömd läkare
behålla sin läkarlegitimation.
Överläkaren menade bl a att ”Den aktuella läkaren är
dömd för det brott han begått och har avtjänat sitt straff
för detta. Jag kan inte se att han inte ska få fortsätta att
utöva sitt yrke. Han ska inte dömas ytterligare av en mobb –
omgivningen, Läkarförbundet, kvällspressen, Dagens Medicin, Socialstyrelsen – vars känslor löper amok, och som
moraliserar över hans fantasiliv”.
ECPATs generalsekreterare Helena Karlén och styrelseledamoten Carl Göran Svedin, även professor i barnoch ungdomspsykiatri, svarade i en replik under rubriken
Rätt att ifrågasätta barnporrdömds lämplighet. Att beskriva konsumtion av barnpornografi enbart som ett utslag av
någons ”fantasiliv” är en förenkling av problemet, menade skribenterna.
Efter repliken var debatten igång där förvånansvärt
många ansåg att den dömde läkarens fantasiliv, som lett
till konsumtion av övergreppsbilder på barn, inte var skäl
för ett ifrågasättande av hans vidare yrkesutövning.
Läkarförbundets styrelse bjöd till bakgrund av debatten
in ECPAT Sverige och kriminalinspektör Anders Persson på
Interpol för diskussion. Under mötet berättade ECPAT bl a
hur konsumtion av barnpornografi stimulerar nyproduktion
av bilder, vilket kräver nya övergrepp.

S A ML A , B E A R B E TA O C H S P R I D A
I N F O R M AT I ON
Slavhandel då och nu
Till minnet av dåtidens slaveri och för att uppmärksamma
den nutida slavhandeln, däribland människohandel med
barn i sexuella syften, hölls en manifestation i Kungsträdgården i Stockholm 2 december arrangerad av Delegationen
för mänskliga rättigheter, i samarbete med ECPAT Sverige
m fl organisationer. Att en del unga offer hålls fastkedjade
och inlåsta gör att dagens slavhandel har klara likheter med
dåtidens, där även Sverige var delaktig genom slavfort och
kolonier, men även som exportör av järn för produktion av
bojor och kedjor.
Bland talarna fanns ECPAT Sveriges ordförande Thomas
Bodström och integrations- och jämställdhetsministern
Nyamko Sabuni. ECPATs ambassadör Åsa Jinder stod bl a
för musiken. Inför årsmarkeringen hade även svarta ljus
delats ut i Stockholmsområdet.
Samarbetet med Delegationen för mänskliga rättigheter innebar även produktion av ett läromaterial på samma
tema för grundskolan. Utarbetandet påbörjades under senhösten.

Bok- och biblioteksmässan
ECPAT deltog i september med en monter på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg, vars huvudtema var Estland.
Med anledning av temat planerade ECPAT att genomföra
seminarier om arbetet mot människohandel med barn för
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ECPAT Sveriges ordförande Thomas Bodström höll seminarium och
diskussion på Bok- och biblioteksmässan. Foto: Barbro Paulsson.

sexuella syften. ECPAT bedriver sedan ett par år samarbete
tillsammans med rederier som traffickerar Östersjön. Tyvärr
sa mässarrangören nej till detta.
I ECPATs monter fick besökarna ta del av ett nytt kampanjmaterial mot barnsexturism. Information spreds även
om den TEMO-undersökning som visade att ett stort antal
resenärer stött på barnsexturism, men där få anmält detta.
Intresset för ECPATs material var stort, speciellt bland kvin-

forum på nätet, eller ge ökad möjlighet till kursverksamhet online för personer som inte bor i Stockholm. Under
året har två modeller testats och lanserats: Moodle och
Second Life.
Moodle är ett webbverktyg där de som deltar i kurser kan hämta information, redovisa uppföljning, diskutera och ställa frågor. Innan införskaffandet av Moodle gjordes besök på Lärarhögskolan för att se hur de använder

nor och ungdomar. Ett seminarium om barnsexturism utifrån Majgull Axelssons bok ”Rosario är död” genomfördes i
montern av ECPATs ordförande Thomas Bodström. Seminariet uppmärksammades i media, bland annat av Aftonbladets debattredaktör. Bland åhörarna fanns även inbjudna
representanter från tingsrätter i Göteborgsområdet vilka
var mycket positiva till informationen och ville ha ett fortsatt samarbete med ECPAT.

verktyget. Under året testades det i samband med ECPATs
årliga kurs Inspiration och Insikt som därmed fick fungera
som en första testgrupp. Det som gick att utläsa är att det
funnits vissa barriärer gällande registrering i systemet som
gjort att Moodle inte använts till fullo. Under början av 2008
har registreringen förenklats och en ny grupp använder i
skrivande stund systemet i en andra testomgång.
Den andra plattformen för lärande via nätet är Second
Life, en virtuell tredimensionell värld som helt skapats av
användarna själva. Varje kväll är ca 60 000 personer från
hela världen online samtidigt. Flera organisationer har på
senare år uppmärksammat plattformen eftersom den bl a ger
möjlighet till informationsspridning och där fysiska avstånd
inte spelar roll.

Studier på nätet
ECPAT har haft som mål att undersöka möjligheter till interaktiv information via Internet. Tanken har varit att komplettera ordinarie utbildningar med virtuella mötesplatser eller

I november öppnade ECPAT dörrarna till informationskontoret i den virtuella världen Second Life. Under kvällen bjöds det
på tal av Thomas Bodström, levande musik och virtuell champagne. Fotografer är UI Beam och Early October Sweden AB.
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Den 26 november 2007 invigdes ECPAT Sveriges virtuella kontor i Second Life. Invigningen hade en genomströmning motsvarande ca 600 personer i form av digitala
alter-egon. Många stannade mellan 10–20 minuter medan
andra närvarade hela kvällen. I ECPATs kontor finns skriftlig information, film och möjlighet att anmäla virtuell barnpornografi, något som uppmärksammades 2007 efter att
tysk polis påbörjat en förundersökning om barnpornogra-

sionerna blev långa och givande. Bland annat diskuterades
det stora antalet övergreppsbilder på minderåriga som florerar och olika åtgärder för att bekämpa problemet.
På seminariet med Vårdförbundet talade och debatterade ECPAT med vice ordförande Ingrid Frisk. Förutom
allmän information om sexhandel med barn, diskuterades möjligheten för Vårdförbundet att anta ECPATs arbetsplatspolicy samt att, i likhet med Läkarförbundet, göra ett

fibrott i Second Life.
Under 2008 har Second Life fortsatt att användas som
plattform för informationsspridning, bl a i form av visning
av filmen Children are Not For Sale, med efterföljande diskussion.

ställningstagande om vårdpersonal som dömts för sexualbrott mot barn eller barnpornografibrott ska få fortsätta
sin yrkesutövning.

Utbildning för blivande jurister
Almedalen
Under året deltog ECPAT för första gången under Almedalsveckan och medverkade i två seminarier på inbjudan av
branschorganisationen Sveriges Ingenjörer respektive Vårdförbundet. På det förstnämnda evenemanget deltog även
företagen TeliaSonera och NetClean Technologies AB,
under rubriken Barn och IT. NetClean är ett företag som
tillhandahåller den mjukvara som underlättar arbetet med
sortering av tips om misstänkt barnpornografi till ECPATs
Hotline, medan TeliaSonera är en av de Internetleverantörer som blockerar åtkomst till kommersiella barnpornografisidor på Internet. Ca 50 personer deltog aktivt och diskus-

För fjärde året i rad höll ECPAT tillsammans med ELSA
(European Law Students Association) en utbildningshelg
på Stockholms Universitet. Temat för årets utbildning var
näringslivets roll och ansvar i arbetet mot barnsexhandel.
Några av talarna var Magnus G Graner, justitiedepartementets statssekreterare, Carl-Göran Svedin, professor i
barn- och ungdomspsykiatri tillika styrelseledamot i ECPAT
Sverige och Anders Oljelund, Sveriges ambassadör för
internationellt samarbete mot människohandel.
En representant för resebranschen, Apollo, berättade
om företagets arbete mot barnsexturism. Utbildningen
avslutades med en paneldebatt där bl a en representant för
TeliaSonera berättade om Telias arbete mot barnpornografi

Tillsammans med TeliaSonera och Net Clean Technologies diskuterade ECPAT barnpornografi
under Almedalsveckan. Värd och moderator var Sveriges Ingenjörer.
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och blockering av sådana Internetsidor. Utbildningen har
rönt stort intresse bland juridikstudenter, även utomlands.
Detta år deltog 25 studenter från andra europeiska länder:
Ukraina, Tyskland, Norge och Nederländerna. Totalt deltog cirka 100 personer. Responsen från studenterna efter
utbildningen var mycket positiv. Varje deltagare åtog sig att
sprida kunskapen vidare till minst 25 personer.
Cirka 30 utvärderingar från de svenska deltagarna, och

”Bra och tydligt budskap. Inspirerande. Hoppas att jag
genom mitt uppdrag kan göra en bättring!”
”Otroligt bra. Man får verkligen en tankeställare så man blir
sporrad att bidra till att göra det man kan för att förbättra.”

23 från de internationella, lämnades in under ELSA-utbildningen. De svenska utvärderingarna är överlag mycket positiva. På frågan om helhetsintrycket gav de flesta fyra eller
fem poäng på en femgradig skala. Många ansåg sig vara
förberedda inför den uppföljning som sker efter varje ELSAutbildning. De internationella utvärderingarna var också
mycket positiva. Samtliga respondenter gav fyra eller fem
poäng på frågan om helhetsintrycket av kursen.
Av dem som följt upp utbildningen har den vanligaste
aktiviteten varit att föreläsa eller skriva artiklar och på det
viset sprida kunskapen vidare. Många riktar sig till andra
juriststudenter, men en del riktar sig också till andra forum
såsom kvinnogrupper.

och kompetensen om barnsexhandel hos domarkåren.

Utbildning av nämndemän
Under maj månad föreläste ECPAT på Nämndemännens
Riksförbunds årskongress i Eskilstuna. Efter det hörde
flera nämndemannaföreningar av sig och föreläsningar
har under 2007 hållits i Söderhamn, Västerås, Östersund,
Enköping, Piteå, Falun och Jönköping. Ytterligare nämndemannaföreningar är inbokade under våren 2008. Cirka
400-450 nämndemän, politiker, personal inom socialtjänst,
polis, kvinnojourer, kyrkpersonal, förskola, fritidsgårdar och
andra inom rättsväsendet har deltagit. Vid nästan samtliga
tillfällen uppmärksammade lokalpress föreläsningen.
Utvärderingar och respons från nämndemän och andra
deltagare har varit mycket positiva. Gemensamt för nästan
samtliga har varit stor upprördhet över hur svenska domstolar
dömer och värderar påföljder i aktuella mål. Främst barnpornografibrottet och sexköpsbrottet i människohandelsärenden samt människohandelsbrottet har varit i fokus. Några
citat från utvärderingar:
Dåligt var ”att endast lagmannen var närvarande av domstolspersonalen.”
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Vid samtliga lokala föreläsningar ställde ECPAT som krav att
föreningen även skulle bjuda in domstolspersonal i form av
de juridiskt skolade domarna. Syftet var att öka förståelsen

Behandling av förövare
Den 30 maj hölls ett föredrag om barnsexhandel för rättspsykiatriska utredningsavdelningen, på Karolinska sjukhuset. Publiken bestod av socionomer, avdelningspersonal,
läkare och psykologer. ECPAT berättade om organisationens verksamhet, samt de tre temaområdena barnsexturism, barnpornografi och trafficking av barn för sexuella
ändamål. Efter föreläsningen följde en intressant diskussion om vård av förövare samt återfallsfrekvensen.
Kunskapen om barnsexturism och svenskar som begår
övergrepp utomlands är liten, både generellt och inom viktiga sektorer som rättsväsendet. I ett försök att skaffa information om problematiken har enkäter därför skickats ut till
behandlare med erfarenhet av sexualbrottslingar för att få
veta i vilken utsträckning de hört talas om barnsexturism,
eller misstänker att sådant förekommit bland klienter. Bland
annat pekar resultaten på att övergrepp utomlands sällan
diskuteras även om misstankar finns.
Den 24 maj hade ECPAT Sverige möte med National
Society for the Prevention of Cruelty to Children på besök
från London, som bl a forskar om lämplighetsprövning för
dömda personer angående arbete med barn i Europa.

Fler föreläsningar
Under året har ECPAT Sverige medverkat i en mängd föreläsningar och seminarier. Den 22 februari talade generalsekreteraren vid konferensen PAX Nordica med underrubrik
Organiserad brottslighet – ett hot mot säkerhet och demokrati, som arrangerades av statsvetenskapliga institutionen
vid Umeå universitet. Bland åhörarna fanns ca 150 studenter, mediarepresentanter och intresserad allmänhet. Övriga

talare var framför allt forskare kring organiserad brottslighet, Europol, Rikskriminalpolisens och Försvarets respektive underrättelsetjänst samt justitieutskottets ordförande
Thomas Bodström. Från forskarhåll hävdades bl a att den
internationella organiserade brottsligheten årligen omsätter
mellan 500 och 1500 miljarder US dollar, motsvarande ca
5 procent av världens BNP. I denna brottslighet ingår kommersiell barnpornografi och människohandel.

barnsexhandeln berör Sverige.
ECPAT producerar och distribuerar även enklare material där målet är att vara en faktakälla med information både
i pappersformat och i digital form för nerladdning via hemsidan. Skriftligt material har under året uppdaterats och
omtryckts samt i ett fall nyproducerats.
Bland ECPATs återkommande informationsmaterial finns skrifter om våra kärnområden: barnpornografi,

I november genomfördes en halvdagsföreläsning om
barnsexhandel för socialtjänst, lärare och representanter
från rättsväsendet i Visby. Som arrangör stod föreningen
ISIS. Syftet var att nå yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn i sin tjänsteutövning och förse dem med fördjupad kunskap om hur barn utnyttjas i barnsexhandel.
Söndagen den 23 september höll ECPAT ett föredrag i
Allhelgonakyrkan på Råå, utanför Helsingborg. Arrangörer
var Raus församlings ungdomar som under hösten beslöt
stödja arbetet mot barnsexhandel genom kollekt, lottoförsäljning och en insamlingskonsert. ECPAT informerade om
sin verksamhet mot barnsexhandel och visade en film.
I mars månad var ECPAT inbjuden till Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. ECPAT höll en presentation om organisationen och barnsexhandel med efterföljande diskussion.
En föreläsning hölls i februari på juristlinjen, Stockholms
universitet. Föreläsningen hölls i samband med specialkursen Human Rights, corporations and non-state actors
och handlade om ECPATs samarbete med turismsektorn
och Internetleverantörerna.
ECPAT Sverige har vidare hållit föreläsningar och utbildningar på socionomprogrammet vid Linköpings universitet,
Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge, Skarpnäcks församling, Solna bibliotek och för konfirmander i Tillberga.

barnsexturism och människohandel med barn i sexuella
syften. Därutöver finns enklare blad om ECPAT Hotline och
möjligheten att anmäla misstänkt barnsexhandel, information om ECPAT som organisation m.m.
Via hemsidan går det att både beställa skrifter och
ladda ner dem som PDF-filer. Under året har skrifterna
laddats ner över 19 000 gånger.
Distribution av material har även skett i samband med
Bok- och biblioteksmässan, TUR-mässan (Skandinaviens
ledande mässa med fokus på resor och turism), Almedalsveckan, Internationella Brottsofferdagen och ELSA-utbildningen för blivande jurister. Därutöver har skriftligt material
spridits i samband med ECPATs föreläsningar, seminarier
och övriga evenemang.
Tidigare år har ECPAT distribuerat material via tjänsten
Utbudet där lärare kan beställa hela klassuppsättningar.
Samarbetet avslutades dock eftersom det enbart gick att
se antalet beställda skrifter, inte hur de använts eller vad
informationen lett till. Sedan dess har Utbudet infört ett nytt
system för utvärdering som skulle ha kunnat ge svar. Därför har en av skrifterna distribuerats i en testomgång. Systemet för att utvärdera användningen har dock inte uppfyllt de krav ECPAT ställt. Utbudet kommer därför sannolikt
inte att användas framöver.

Materialproduktion

Media

Det finns i dagsläget ingen facklitteratur som på ett enhetligt och konsekvent sätt tar upp problematiken kring
barnsexhandel. ECPAT har därför ingått avtal med förlaget
JURE för att ta fram en lärobok om barnsexhandel. Boken
kommer ut under 2008 för att lanseras under Bokmässan.
Dels avhandlas barnpornografi, barnsexturism och människohandel med barn i sexuella syften. Därutöver tas det
pågående arbetet mot den globala handeln upp samt hur

2007 har varit ett bra år för ECPAT medialt. Newsmachine,
en tjänst som letar i tidningssajternas artiklar efter sökord, har funnit 740 nätpubliceringar där ECPAT citeras,
omnämns eller på något sätt refereras till. Motsvarande siffra för år 2006 var 440 träffar enbart på nyhetssajter.
Under året har 18 pressmeddelanden distribuerats
via Newsdesk, en tjänst som matchar pressmeddelandets
temaområde med enskilda journalisters intressen. Under
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2007 har dessa pressmeddelanden lästs sammanlagt
5 604 gånger via tjänsten. På ECPATs hemsida har 16 utlagda
pressmeddelanden lästs 12 736 gånger.
Sju debattartiklar har publicerats på allt från Dagens
Nyheters och Aftonbladets debattsida till Dagens Juridik.
Artiklarna har berört olika ämnen som bristande resurser till
barnpornografigruppen, kritik mot delar av barnpornografiutredningens förslag om en reviderad lagstiftning, uppmaning till att inte ”fega ur” utan anmäla misstänkt barnsexturism på utlandsresan m.m. ECPAT har även publicerat
faktaartiklar i Nämndemannen och den svensk-polska tidningen Polonia.
Under året har ECPAT Sverige haft besök av journalister
från Ryssland, Malaysia och Japan. Den japanska journalistens besök skedde med anledning av ett samarrangemang
mellan ECPAT Sverige, ECPAT Japan, svenska ambassaden
och japanska Unicef-kommittén den 29 mars i Tokyo. Syftet var att inspirera den japanska Internetindustrin till att
genomföra motsvarande blockering av barnpornografi som i
Sverige. Besöket från den japanska journalisten resulterade
i en stor artikel i Japans största tidning. Det efterföljande
arrangemanget i Tokyo blev väl omskrivet.

ECPATs Internetsida
Under året har hemsidan varit en viktig del av ECPATs externa kommunikation, inte minst i samband med den kampanj
som pågick fram till sista januari där 26 327 skrev under
ett upprop på hemsidan för mer resurser till polisens barnpornografigrupp. I övrigt har nyheter, pressmeddelanden,
debattartiklar, skrifter i PDF m.m. publicerats.
Antalet besökare på Internetsidan har varit stort och
ökat markant från 225 683 för år 2006 till 501 512 unika
besökare för 2007, vilket i snitt motsvarar 1374 unika besökare om dagen. Det finns dock anledning att vara skeptisk
till statistiken eftersom antalet besökare under perioder
ökat markant på ett till synes ologiskt sätt.

U T B I L D A O C H I N F O R M E R A U N G D OM A R
ECPAT vill nå ungdomar som själva engagerar sig mot
barnsexhandel och förmedlar kunskapen vidare till andra
unga. Förfrågningar gällande ungdomsverksamhet sköts av
ungdomsgruppen. Den adjungerade ungdomsrepresentanten i styrelsen ansvarar för samordning av aktiviteter och
rapporterar till styrelsen.
ECPATs ungdomsgrupp har under 2007 haft fem möten.
Genom Skolforum och Forum för Eldsjälar samt ett flertal
föreläsningar, har gruppen nått ut till drygt 650 andra ungdomar med information om vad de kan göra mot barnsexhandeln samt om säkerhet på Internet. Under dessa före-
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läsningar har även ca 50 lärare nåtts. Föreläsningarna har
ägt rum på gymnasieskolor och för konfirmander.
Ett resultat av föreläsningar och medverkan på mässor
är ett ökat antal förfrågningar från skolungdomar och lärare
om information, material och föreläsningar om barnsexhandel. Många ungdomar vill dessutom göra skolarbeten
kring ämnet.
Under 2007 annonserade ECPAT i tre ungdomstidningar: Troligt (Svenska Kyrkans Unga), Scoutmagasinet
(Svenska Scoutrådet) och Frihet (SSU-förbundet). Respektive organisation är medlem i ECPAT. Syftet var att nå
ungdomar genom organisationerna, med information om
säkerhet på nätet. Upplagorna på dessa ungdomstidningar
är tillsammans ca 90 000.

Internationellt ungdomsarbete
ECPAT Sverige deltar aktivt i ECPAT Internationals ungdomsarbete via en representant som är invald i ECPAT
Internationals styrelse. Den personen fungerar som en länk
mellan den svenska ungdomsverksamheten och det internationella ungdomsarbetet.
Under året påbörjades ett projekt i samarbete med
ungdomar från andra länders ECPAT-organisationer för att
ta fram ett informationsmaterial om globalt ungdomsdeltagande mot barnsexhandel. Materialet kommer att bestå
av en utställning med bilder och medföljande artiklar skrivna av ungdomar. Utställningen kommer att ställas ut på
lämpliga platser i Sverige. Den syftar till att skapa förståelse för den globala problematiken och skapa engagemang
mot barnsexhandel.
Internationellt har ECPATs ungdomsrepresentant deltagit vid EICYACs (the ECPAT International Child and Youth
Advisory Committee) årsmöte i Nepal i juli, samt vid två
styrelsemöten i Bangkok. Vidare har ECPATs representant
deltagit som gäst vid en prisutdelning hos ECPAT Taiwan i
december. Priset delas ut till ungdomar som arbetar mot
barnsexhandel. I samband med besöket föreläste ECPATs
representant i tre olika städer om barnsexhandel med fokus
på ungdomsdeltagande.

Organisationsutveckling
Samarbete med det internationella
ECPAT-nätverket
Kontakterna med det internationella ECPAT-nätverket har
varit omfattande under året. Inte minst i samband med
diskussioner kring den kommande Världskongressen mot
kommersiell sexuell exploatering av barn som äger rum
2008, varpå ECPAT Sverige haft kontakter både med ECPAT
International och ECPAT Europa. Kongressen är den tredje
i sitt slag och kommer att hållas i Brasilien.
Som tidigare nämnts i verksamhetsberättelsen har
ECPAT Sverige tagit på sig att informera och samverka med
ECPAT International i Bangkok, som är huvudkoordinator
för spridning av blockeringsprojektet inom ECPAT-nätverket.
ECPAT International har därför löpande försetts med information om utvecklingen i Europa och övriga världen.
Vid flera tillfällen har föredragningar inom nätverket
hållits om blockering av barnpornografi. Det har t ex skett
vid årets regionala europeiska ECPAT-möten i Barcelona i
april respektive Wien i november. Besök har även gjorts hos
ECPAT Italien för att informera om blockeringen. I samarbete med ECPAT Japan och svenska ambassaden anordnade ECPAT Sverige ett mycket uppmärksammat seminarium i Tokyo under våren. Seminariet handlade återigen om
barnpornografi och blockering. Läs mer seminariet i kapitlet Barnpornografi och säkert surfande.
ECPAT Internationals expert på barnsexturism har,
som tidigare nämnts i verksamhetsberättelsen, deltagit vid
flera svenska arrangemang i juni månad. Det gäller årets
presskonferens som ECPAT Sverige arrangerade, ett riksdagsseminarium om barnsexturism och BRÅs Stockholm
Criminology Symposium.

Utbildning och information via
medlemsorganisationerna
Målet för 2007 var dels att ECPAT skulle få minst en ny
medlemsorganisation och att två befintliga organisationer
skulle ha deltagit i ECPATs utbildningar, alternativt publicerat artiklar om barnsexhandel i sina tidningar.
Den nya medlemsorganisationen för året var Riksföreningen för Folkmusik och Dans (RFoD), en förening för
svensk och invandrad folkmusik, världsmusik och folkdans.
Tillsammans med RFoD har ECPAT Sverige hållit två välbesökta kulturkvällar mot barnsexhandel där bl a artisten
Åsa Jinder medverkade med sång och musik, och författarinnan Majgull Axelsson talade om barnsexturism utifrån
hennes bok ”Rosario är död”.
Den andra kulturkvällen hölls i november där Paul Hanmer, en av Sydafrikas främsta jazzpianister framträdde både
solo och tillsammans med Eva Åström Rune och Jonas Sjöblom uppträdde. Till Stallet hade de med sig egna kompositioner till texter av den samiske författaren och konstnären Nils-Aslak Valkeapää och författaren Peter Pohl. Under

kvällen presenterades författarinnan Katarina Wennstam av
ECPATs ordförande Thomas Bodström. Katarina Wennstam
har med sin bok SMUTS landat mitt i debatten om sexköp
och trafficking och valde nu att donera en krona för varje
sålt exemplar av boken.
Tre av medlemsorganisationerna: RFoD, Frälsningsarmén och ISIS har deltagit i ECPATs utbildningar. ECPAT har
i sin tur deltagit som föreläsare vid medlemsorganisationen
PMU Interlifes seminarium om övergrepp mot barn, föreläst för Sveriges Kvinnojourers Riksförbund och föreningen
ISIS samt vid två tillfällen medverkat i intervjuer i tidningen
24Tretton, Svenska Kyrkans pedagogiska tidskrift.
En kampanj riktad till resenärer med mål att få fler att
anmäla misstänkt barnsexturism genomfördes under året.
Den genomfördes i samarbete med medlemsorganisationen
Svenska Resebyråföreningen och 300 av dess medlemmar
i form av resebyråer. Dessa distribuerade bl a adressetiketter för resväskan med webbadressen till ECPAT Hotline och budskapet att inte ”fega ur” utan istället anmäla
barnsexturism.

Ordförande
Under ECPATs årsmöte den 25 april valdes ny ordförande:
Thomas Bodström, ordförande för riksdagens justitieutskott
och tidigare justitieminister. ECPAT Sverige välkomnade
Thomas Bodström som ny ordförande för organisationen.
Under åren som justitieminister har ECPAT Sverige vid
åtskilliga tillfällen uppvaktat Bodström, bl a med förslag på
förbättrad lagstiftning mot barnpornografibrott, ökad prioritering av barnsexturism och insatser mot trafficking.
- Thomas Bodström har för det mesta varit lyhörd för
våra förslag. Han är den person i maktposition som visat
störst engagemang i våra frågor, säger Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige.
Hans engagemang sträcker sig tillbaka till förberedelserna inför första Världskongressen mot barnsexhandel 1996
som samlade 122 regeringar, och för första gången satte
barnsexhandel på den internationella politiska agendan.

Rådet
Rådet har under året bestått av tretton personer, som representerar olika specialkompetenser, yrken och samhällssektorer. Var och en av rådsledamöterna har ett betydande
nätverk. Två rådsmöten har genomförts då bl a diskussioner förts och förslag lagts fram vad gäller hur det fortsatta
arbetet mot barnpornografi och mot barnsexturism kan
utvecklas.

ECPAT-ambassadörerna
Riksspelmannen Åsa Jinder och skådespelaren Kjell Berg-
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qvist har varit ECPATs ambassadörer under året och vid
olika mediaframträdanden lyft fram vikten av ECPATs arbete mot barnsexhandel. Åsa Jinder medverkade även med
tal och musik vid såväl en ECPAT-konsert i Örnsköldsvik i
oktober, som vid manifestationen Slaveri – då och nu, vilken genomfördes den 2 december i Kungsträdgården och i
samarbete med Delegationen för Mänskliga Rättigheter.

Beskyddare
Liksom tidigare år har Drottning Silvia varit ECPATs beskyddare. Drottningen talade bl a vid en konferens i Paris i januari om sexhandel med barn där ECPATs generalsekreterare också deltog. Drottningen höll även ett anförande vid
det symposium om blockering av kommersiella barnpornografiska Internetsidor, som arrangerades den 29 mars
på svenska ambassaden i Tokyo tillsammans med ECPAT.
Underlagen till Drottningens tal utarbetades av ECPAT.

Stödmedlemmar
Vid årsskiftet var antalet stödmedlemmar 649, en ökning
med 5 procent jämfört med året innan. Deras medlemsavgifter innebar en intäkt till ECPATs arbete på 327 588
kr, en ökning med 26 procent. Av dem som svarade på en
e-postenkät i april hade hela 87 procent spridit information
om ECPAT och barnsexhandel vidare genom att prata med
bekanta/familjen och 64 procent hade pratat med arbetskamrater. Den administrativa hanteringen av stödmedlemmarna har effektiviserats under året. Andelen som betalar
via autogiro har stigit till 32 procent och kontakten med 61
procent av stödmedlemmarna sker per e-post.

Volontärverksamheten
Som volontär definieras en person som anmält sitt intresse
för att arbeta aktivt mot barnsexhandel och samtyckt till att
finnas med på ECPATs volontärlista.
Som informatör definieras en person som genomgått
en utbildning hos ECPAT och följt upp denna genom en
genomförd handlingsplan, godkänd av ECPAT.
ECPATs volontärer är en viktig resurs i verksamheten
och en förutsättning för att ECPAT ska klara tillfälliga arbetstoppar som kräver stora insatser, t ex mässor och kampanjer. ECPAT får många förfrågningar från allmänheten som
vill engagera sig mot barnsexhandel. Informatörerna är viktiga kunskapsspridare och de har en viktig roll när det gäller
att få ut ECPATs budskap till allmänheten.
Under 2007 hjälpte ECPATs volontärer till med informationsutskick, kampanjutskick, TUR-mässan, Bok- och
Biblioteksmässan, Forum för Eldsjälar, ELSA-utbildningen samt under manifestationen Slaveri - då och nu. De har
även hjälpt till på kansliet. Sammanlagt har ca 40 volontä-
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rer deltagit vid ca 15 tillfällen.
Två kulturkvällar hölls under året tillsammans med
medlemsorganisationen Riksföreningen för Folkmusik och
Dans, RfoD, på Stallet i Stockholm. I samband med dessa
erbjöds volontärer gratis inträde. Vid båda evenemangen
deltog ca 50 volontärer.
Det anordnades även en Inspiration & Insiktskurs, där
12 volontärer deltog med mål att följa upp kursen genom en
handlingsplan. Vid ett uppföljningsmöte sex månader senare hade volontärerna vidareförmedlat information till ca 150
personer. Därutöver har volontärer bidragit till informationsspridning till ca 500 personer vid olika mässor. Informationen om volontärverksamheten på hemsidan har förbättrats
och klargör tydligare vad för slags hjälp ECPAT behöver.
Under 2007 anmälde sig ca 100 personer till ECPATs
volontärverksamhet. Sammanlagt finns nu ca 215 personer på volontärlistan.

Kompetensutveckling av personalen
och trivselfrågor
Personalens internutbildning har bestått av en heldags studiebesök vid Skogomeanstalten utanför Göteborg, där samtliga interner är dömda för sexualbrott. Kanslimedarbetarna
fick möjlighet att samtala med såväl anstaltschefen som
med en psykolog/behandlare. Besöket gav även tillfälle till
diskussioner med en f d barnpornografidömd person.
De anställda har också deltagit i relevanta seminarier
och utbildningar, inklusive kurser om den årliga processen med regleringsbrev samt om EU-påverkan. En båtutflykt med lunch ombord anordnades den 4 maj för säljarna
från företaget Buy aid i Helsingborg, då samtlig ECPAT-personal även deltog. Kanslipersonalen inbjöds till julmiddag
med föreställning liksom till en gemensam julmiddag tillsammans med styrelsen. Friskvårdsbidrag har erbjudits
och utnyttjats av samtliga anställda.

råds l eda m öter
Majgull Axelsson, författare
Johan Forsberg, mediakonsult
Bengt Frih, brottsförebyggande konsult
Mattias Goldmann, projektledare Westander PR
Anita Gradin, f d EU-kommissionär
Anna-Lena Nilemar, kammaråklagare
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt
Jan Lundin, VD Reseoch Turistindustrin i Sverige (RTS)
Inger Nyström, justitieråd
Karl-Åke Pettersson, polisöverintendent
Alf Svensson, riksdagsledamot
Bengt Söderström, leg. psykolog & enhetschef Vasa BUP
Lars Adaktusson, journalist & programledare

Med l e m s o rga n isati o n er
CARITAS Sverige
Frälsningsarméns Socialtjänst
Hotell- och Restaurang Facket
Intresseföreningen ISIS
IOGT-NTO:s Juniorförbund
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
PLAN Sverige
PMU Interlife
RSCI, Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest
Riksföreningen för Folkmusik och Dans
SSU-förbundet
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Missionskyrkan
Svenska Resebyråföreningen
Svenska Scoutrådet
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
Unga Örnars Riksförbund
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Ekonomi
Insamling och bidrag

Flodvågsinsamlingen till Sri Lanka

Under drygt 5 år har ECPAT och buy aid AB i Helsingborg
haft ett samarbetsavtal som innebär att 10 procent av nettopriset vid deras försäljning av kontorsmateriel till företag
går till ECPATs arbete mot barnsexhandel. 2007 passerades beloppet 10 miljoner för de totala intäkterna från samarbetet och detta firades med att hela buy aid ABs personal
besökte ECPATs kansli i Stockholm under en dag, som
innehöll både föreläsningar om barnsexhandel samt trevlig
samvaro under en ångbåtslunch. Årets intäkt från samarbetet var 2 096 803 kr.
Andra viktiga intäkter har varit gåvor och sponsring
från företag 582 555 kr och gåvor från privatpersoner, församlingar och organisationer 534 048 kr. Projektbidrag
har erhållits från Sida, Socialstyrelsen, Stiftelsen Frimurare
Barnhuset i Stockholm, II-stiftelsens Internetfond och SSRs
Konsumentråd, totalt 3 219 918 kr.

Av de kvarvarande medel som ECPAT Sverige samlade in
till P.E.A.C.E. (ECPAT Sri Lanka) efter tsunamin i januari
2005, har 262 338 kr använts under 2007. En mindre del,
69 224 kr finns kvar till 2008. Pengarna har gått till fortsatt arbete till stöd för tsunamidrabbade med bl a mat, kurser, skolmateriel och husgeråd. Verksamheten revideras av
auktoriserad revisor i Sri Lanka. Läs mer om P.E.A.C.E. på
www.peacesl.org.

buy aid AB på besök hos ECPAT Sverige för att lämna över en symbolisk check.
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Intäkter
Medlemsavgifter 6 %

Övriga intäkter 2 %

Gåvor och
sponsring 21 %

Statliga bidrag 41 %

buy aid ABs
försäljning 30 %

Kostnader
Människohandel 4 %

Barnpornografi 11 %
Barnsexhandel
allmänt 30 %

Barnsexturism 34 %

Insamling 3 %

Administration 18 %
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Årsredovisning
ÅRSREDOVISNING 2007-01-01 – 2007-12-31
E C PAT S v e r i g e

Organisationsnummer 802402-5499
Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning.

I n n ehå l l
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning – funktionsindelad
Balansräkning
Noter
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Alla belopp redovisas i kronor.
F örva lt n i n gsber ä tte l se

Information om verksamheten
ECPAT Sverige är en ideell förening vars ändamål är att genom informationsverksamhet, opinions- och påverkansarbete
och samverkan med andra parter bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, dvs barnsexturism,
barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften. ECPAT Sverige är medlem i ECPAT Internationals globala nätverk av organisationer i över 80 länder.
Arbetet mot barnsexturism har liksom föregående år haft högsta prioritet och gett flera konkreta resultat under året. Efter
flera års uppvaktningar av både föregående och nuvarande regering att utse en ansvarig minister för barnsexhandelsproblematiken, tog socialminister Göran Hägglund på sig samordningsansvaret för denna fråga. En TEMO-undersökning på
uppdrag av ECPAT gav de första indikativa siffror som över huvud finns gällande omfattningen av svensk barnsexturism
och fick stor uppmärksamhet i media. Höstens kampanj ”Jag fegar inte ur” gällde att uppmärksamma resenärer på möjligheten att anmäla misstänkt barnsexturism till polisen eller ECPAT Hotline. Den genomfördes i samarbete med ECPATs
medlemsorganisation Svenska Resebyråföreningen och nådde därmed ut till deras medlemsföretag, vilket resulterade i
att 300 resebyråer över hela landet spred kampanjmaterialet till sina resenärer. Två uppföljningsresor, till Kambodja och
Thailand, för att följa upp de svenska researrangörernas arbete med Uppförandekoden mot barnsexturism visade att det
finns brister i tillämpningen och nödvändiga åtgärder har diskuterats med företagens representanter i Sverige. ECPAT
har också deltagit i samarbetsprojektet Schyst resande tillsammans med sju andra ideella och fackliga organisationer.
Under året har annonsering mot barnsexturism skett i ombordtidningar, resetidningar och på resewebbsidor, ECPAT har
föreläst för turismstuderande, researrangörernas personal samt de svenska utlandsstationerade polissambandsmännen,
deltagit på TUR-mässan och spridit informationsmaterial om barnsexturism.
Arbetet mot barnpornografi på Internet har också gett flera resultat under året. I början av året överlämnades ett upprop
till Rikskriminalpolisens chef med 26 327 underskrifter som krävde ökade resurser till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp. Gruppen har under året fått ökad bemanning. På svenska ambassaden i Tokyo genomfördes ett seminarium
om den blockering av kommersiella barnpornografiska webbsidor som efter initiativ från ECPAT startades av svenska
Internetleverantörer i samarbete med Rikskriminalpolisen. Vid seminariet för de japanska företagen och myndigheterna
deltog Drottning Silvia, ECPAT Sverige och representanter för de svenska Internetleverantörerna och Rikskriminalpolisen.
Under året har ECPAT också föreläst för Svenska Bankföreningen om möjligheterna för finanssektorn att bidra aktivt till
att motverka spridningen av barnpornografi genom att blockera köp av barnpornografi med kontokort. Driften av anmälningssidan ECPAT Hotline har fortsatt under året och annonsering och informationsmaterial har använts för att öka kännedomen om Hotline. ECPAT har också deltagit vid utbildning av polisens regionala barnpornografiutredare.
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Arbetet mot människohandel med minderåriga för sexuella syften har bl a bestått av ett anförande på en OSCE-konferens
i Vilnius, anförande på Pax Nordicas traffickingkonferens samt spridning av informationsmaterial.
I det övergripande arbetet mot barnsexhandel har bl a ECPATs deltagande i det globala samarbetet för ISO 26000, den
första globala standarden för företags sociala ansvarstagande, lett till att ECPAT Sverige fått en plats i gruppen som redigerar slutdokumentet samt att ett barnrättsperspektiv hittills finns inkluderat i utkastet till standard. Utbildningsdagar har
genomförts för juriststuderande och ett stort antal nämndemannaföreningar. Information om barnsexhandel har bl a spridits under Bokmässan, Skolforum samt Fryshusets Forum för eldsjälar och föreläsningar och seminarier har bl a hållits på
Brottsofferdagen, Almedalsveckan och vid BRÅs Stockholm Criminology Symposium. Under våren genomfördes en tvådagars fördjupningskurs om barnsexhandel för representanter för medlemsorganisationer, volontärer och andra intresserade. En försöksverksamhet med informationsspridning på Internet genom ett ECPAT-kansli i cybervärlden Second Life
har också inletts. En ny skrift om Säkert surfande har tagits fram och annonsering har skett om säkert surfande med ungdomar som målgrupp.
Mer detaljerad information om årets arbete återfinns i Verksamhetsberättelsen.

Finansiella instrument
ECPATs placeringspolicy betonar etiska kriterier och säkra placeringar. Samtliga placeringar sker i värdepappersfonder, se
not 5. ECPATs sparpolicy anger att organisationen ska ha ett sparat kapital för att trygga fasta kostnader exklusive ändamålskostnader för minst ett halvår vid en eventuell akut finansieringsskris.

Resultat och ställning
ECPAT Sveriges finansiella ställning är fortsatt god trots minskade totala intäkter. Uppnådda resultat i arbetet mot barnsexhandel under året visar på ECPATs förmåga att genomföra ett effektivt arbete för ändamålet. De minskade intäkterna
beror dels på att en insamling med gåvobevis avslutades 2006 samt att huvuddelen av bidragen till decemberkampanjen
Sveriges 100 schysstaste företag 2008 betalades in efter årsskiftet.
Nyckeltal
Tips per mån till Hotline
Unika besökare på hemsidan
Nyhetssajters publiceringar om ECPAT
Stödmedlemmar
Insamlade medel
Statliga bidrag
Ändamålskostnader
Andel verksamhetsintäkter
som gått till ändamålskostnader
Medelantal anställda

2007
1 528
501 512
740
649
3 563 406
2 873 400
5 496 466

2006
946
225 683
440
618
4 893 781
3 022 319
6 519 189

2005
1 129
115 032
442
521
6 418 471
2 716 000
6 701 094

2004
437
5 096 006
2 460 320
5 219 283

2003
350
5 364 771
2 662 837
4 192 564

79%
7,3

79%
7,0

71%
7,5

66%
5,8

50%
4,6

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Samarbetsavtalet med buy aid AB förnyades på tre år. Av nettopriset för den kontorsmateriel som buy aid säljer till företag går
10 procent till ECPATs arbete. Under året passerades 10 miljoner i total intäkt från samtliga års samarbete med buy aid.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I början av 2008 gjorde ordförande, generalsekreterare och två kanslianställda en resa till Thailand för att med ECPAT
Internationals sekretariat i Bangkok diskutera den tredje Världskongressen mot barnsexhandel som kommer att hållas i
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Brasilien i november. Situationen gällande barnsexhandel i Thailand studerades också och en debattartikel publicerades
i Göteborgs Posten. Som ett komplement till ECPATs 90-plusgiro 90 34 34-9 har efter godkännande av SFI ett 90-bankgiro
öppnats, 903-4349. Samarbete har inletts med Forum Syd, som fr o m 2008 kommer att hantera ECPATs ansökningar om
Sida-bidrag för informations- och påverkansarbete.

Medlemmar
ECPAT har tre olika medlemskategorier: organisationsmedlemmar, stödmedlemmar och enskilda medlemmar. Under året
har ECPAT haft 20 medlemsorganisationer, se Verksamhetsberättelsen. Riksföreningen för Folkmusik och Dans var ny för
året. Vid årsskiftet hade antalet stödmedlemmar ökat till 649 och antalet enskilda medlemmar var 35.

Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2007-04-25 med 24 röstberättigade enskilda medlemmar, varav nio via fullmakt, samt 13
medlemsorganisationers representanter. Thomas Bodström valdes till ny ordförande. Ledamöterna Christian Diesen och
Carl-Göran Svedin omvaldes på två år. Till organisationsrepresentant omvaldes på ett år Sara Philipson, PLAN Sverige. Till
organisationsrepresentant på två år nyvaldes Viveca Ernmark, Svenska Scoutrådet. Årsmötet omvalde den sittande valberedningen, bestående av en sammankallande plus fyra ledamöter, varav en representerar organisationsmedlemmarna
och en är ungdomsrepresentant. Föreningens auktoriserade revisor och en revisorssuppleant omvaldes.
Styrelsen har hållit sju protokollförda styrelsemöten, plus ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Thomas Bodström (justitieutskottets ordförande): Nyvald ordförande på årsmötet. Deltagit på samtliga fyra styrelsemöten efter årsmötet.
Christian Diesen (professor processrätt): Ordförande fram till årsmötet. Vice ordförande efter årsmötet. Deltagit på sex
möten.
Josephine Appelquist (jurist): Ledamot hela året. Deltagit på fem möten.
Monica Dahlström-Lannes (f.d. sexualbrottsutredare): Ledamot hela året. Deltagit på sex möten.
Viveca Ernmark (Svenska Scoutrådet): Nyvald organisationsrepresentant på årsmötet. Deltagit på två av fyra möten efter
årsmötet.
Jennie Nordin (präst Svenska kyrkan): Vice ordförande fram till årsmötet. Ledamot resten av året. Deltagit på fyra
möten.
Sara Philipson (PLAN Sverige): Organisationsrepresentant hela året. Deltagit på sex möten.
Rosita Runegrund (Kristdemokratiska Kvinnoförbundet): Organisationsrepresentant fram till årsmötet. Deltagit på ett
möte.
Carl-Göran Svedin (professor i barn- och ungdomspsykiatri): Ledamot hela året. Deltagit på tre möten.
En ungdomsrepresentant har varit adjungerad till styrelsen under året. En styrelseledamot har under året använt möjligheten att få ersättning för närvaro vid styrelsemöten.
Kansliet har under året bestått av generalsekreterare Helna Karlén plus sex anställda: en jurist / hotlineansvarig, en jurist
/ ISO-ansvarig, en turism- / marknadsföringsansvarig, en pressekreterare, en ekonom och en administratör / ungdomsoch volontäransvarig.
Åsa Jinder och Kjell Bergqvist har under året fortsatt som ECPATs ambassadörer och ECPATs expertråd har bestått av 13
personer från olika delar av samhället och med olika specialkompetenser, se Verksamhetsberättelsen. Två rådsmöten har
genomförts med fem närvarande rådsledamöter båda gångerna.
Hennes majestät Drottning Silvia har liksom tidigare året varit ECPAT Sveriges beskyddare.
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Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsmötet följande disposition:
Balanserat kapital vid årets början:
Ändamålsbestämning Hotlineprojektet vid årets början:
Årets underskott belastar det balanserade kapitalet:
Totalt eget kapital vid årets slut:

3 343 994 kr
225 100 kr
- 22 333 kr
3 546 761 kr

resultaträkning
	Not
2007
V E R K S A M H E T S I N T ÄK T E R
2 		
Medlemsavgifter		
391 838
Insamlade medel		
3 563 406
Statliga bidrag		
2 873 400
Övriga intäkter		
153 280
Summa verksamhetsintäkter		
6 981 924
			
V E R K S A M H E T S KO S T N A D E R
		
Ändamålskostnader		
-5 496 466
Insamlingskostnader		
-237 679
Administrationskostnader		
-1 285 982
Summa verksamhetskostnader		
-7 020 127
V E R K S A M H E T S R E S U LTAT 		

-38 203

Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper		
2 096
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
13 774
Räntekostnader		
0
Summa resultat finansiella investeringar		
15 870

2006
318 558
4 893 781
3 022 319
54 242
8 288 900

-6 519 189
-493 279
-1 072 641
-8 085 109
203 791

174 259
3 939
-868
177 330

R E S U LTAT E F T E R F I N A N S I E LL A P O S T E R 		

-22 333

381 121

Å R E T S R E S U LTAT 		
			
F Ö R D E LN I N G A V Å R E T S R E S U LTAT
6
Årets resultat enligt resultaträkningen		
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel tidigare år		
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året		

-22 333

381 121

-22 333
0
0

381 121
0
-111 100

-22 333

270 021

K V A R S T Å E N D E B E LO P P F Ö R Å R E T /
F Ö R ÄN D R I N G B A L A N S E R AT K A P I TA L
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balansräkning
	Not
T I LL G Å N G A R

2007

2006

A NLÄ G G N I N G S T I LL G Å N G A R
Materiella anläggningstillgångar 			
Inventarier
4
41 821
Finansiella anläggningstillgångar 			
Långfristiga värdepappersinnehav
5
1 360 219
Summa anläggningstillgångar		
1 402 040

1 358 123
1 398 477

OM S Ä T T N I N G S T I LL G Å N G A R
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar 		
0
Övriga fordringar 		
60 348
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		
291 881
		
352 229
Kassa och bank 		
2 304 935
Summa omsättningstillgångar		
2 657 164

0
160 049
344 471
504 520
2 581 997
3 086 517

S U MM A T I LL G Å N G A R 		

40 354

4 059 204

4 484 994

E G E T K A P I TA L
6
Ändamålsbestämt Hotlineprojektet		
Balanserat kapital		
Summa eget kapital		

225 100
3 321 661
3 546 761

225 100
3 343 994
3 569 094

KO R T F R I S T I G A S K U L D E R
Leverantörsskulder		
Ränteskuld till Sida		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Summa kortfristiga skulder		

41 731
4 903
465 809
512 443

238 043
3 943
673 914
915 900

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

4 059 204

4 484 994

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R

NO T 1 R E D O V I S N I N G S - O C H V Ä R D E R I N G S P R I N C I P E R
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats
som krävs av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. Medlemsavgifter och insamlade medel från privatpersoner, företag och organisationer redovisas i den period då de inbetalas. Bidrag från Sida och liknande myndigheter intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att
stödet inte kommer att återkrävas, dvs att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidraget skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska
täcka uppkommer. Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag, kvittas inte mot administrationskostnader utan
intäktsförs bland övriga bidrag.
Kostnadsredovisning
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla organisationens syfte enligt stadgarna. Till ändamålskostnaderna fördelas också en del av de gemensamma kostnaderna (samkostnaderna), som t ex kanslilöner, hyra och andra kanslikostnader. Samkostnaderna fördelas på de olika verksamhetsområdena enligt en fördelningsnyckel som är relaterad till hur stor del av arbetstiden personalen ägnar respektive verksamhetsområde. Som insamlingskostnader klassificeras de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter. Hit räknas de till insamlingskost-
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naderna fördelade samkostnaderna. Som administrationskostnader klassificeras de kostnader som behövs för att administrera organisationen. Hit räknas
de till administrationskostnaderna fördelade samkostnaderna.
Värdepapper
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier 3 år		
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

NO T 2 V E R K S A M H E T S I N T ÄK T E R
		
Medlemsavgifter		
Stödmedlemmar och enskilda medlemmar		
Medlemsorganisationer		
		
Insamlade medel		
Gåvor från enskilda personer		
Gåvor från församlingar		
Gåvor från organisationer		
Gåvor från företag		
Sponsring från företag		
buy aid AB försäljning kontorsmateriel till företag (ECPAT får 10% av nettopriset)		
In Line Out AB vykort till privatpersoner		
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm		
II-stiftelsens Internetfond		
Övriga stiftelser		
Sparare i Bancos Humanfond och HumanPension		
		
		
Av insamlade medel har allt utom 165 746 kr
(25 300 kr 2006) insamlats via 90-konto.
		
		
Statliga bidrag		
IInformationsbidrag Sida		
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen		
Bidrag ISO-arbete SSR Konsumentråd		
Resebidrag OSCE 2007, EU-kommissionen 2006		
		

2007
337 838
54 000
391 838
218
193
52
167
415
2 096

595
535
504
555
000
803
0
250 000
100 000
50 000
19 414
3 563 406

2006
271 558
47 000
318 558		
161 696
93 493
367 316
168 950
797 610
2 349 741
530 462
250 000
100 000
55 000
19 513
4 893 781

		
2 130 840
650 000
89 078
3 482
2 873 400

2 373 080
600 000
39 906
9 333
3 022 319

2007
12 000
477 480
2 004 103
2 493 583

2006
18 000
428 548
1 854 835
2 301 383

838 894
(54 456)

822 873
(122 882)

NO T 3 L Ö N E R , A N D R A E R S Ä T T N I N G A R O C H S O C I A L A KO S T N A D E R
Löner och andra ersättningar		
Styrelse		
Generalsekreterare		
Övriga anställda		
Totala löner och ersättningar		
		
Sociala kostnader		
(varav pensionskostnader)		
		
Se avsnittet Organisationsutveckling i Verksamhetsberättelsen för ideella insatser.
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NO T 4 I N V E N TA R I E R
		
Ingående anskaffningsvärde		
Inköp		
Försäljningar och utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
		
Ingående avskrivningar		
Försäljningar och utrangeringar		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Utgående restvärde enligt plan		

2007
215 283
27 336
0
242 619

2006
204 044
27 950
-16 711
215 283

174 929
0
25 869
200 798
41 821

151 761
-16 711
39 879
174 929
40 354

NO T 5 L Å N G F R I S T I G A V Ä R D E P A P P E R S I NN E H A V
Totalt innehav i fonder		
Banco Humanfond		
Banco Likviditetsfond		
ABN AMRO Penningmarknadsfond		
ABN AMRO Penningmarknadsfond Plus		
		
		
		
Ingående bokfört värde		
Återföring nedskrivningar		
Kapitalvinst vid omplacering		
Köp av fondandelar		
Utgående bokfört värde		

Anskaffningsvärde	Marknadsvärde
102 344
94 737
369 563
380 467
444 156
457 944
444 156
461 714
1 360 219
1 394 862
2007
1 358 123
2 096
0
0
1 360 219

2006
908 864
0
174 259
275 000
1 358 123

Balanserat
kapital
3 343 994
-22 333
3 321 661

Totalt
eget kapital
3 569 094

NO T 6 E G E T K A P I TA L
		Ändamålsbestämt
		
Hotline
Ingående balans		
225 100
Årets saldo			
Utgående balans		
225 100

3 546 761

NO T 7 Mede l a n ta l a n st ä l l da
2007
Sverige
Totalt
Totala årslöner under
ett halvt prisbasbelopp som ej
tagits med i statistiken

Antal anställda
7,3
7,3

2006
Varav män
1,0
1,0

2 142 kr		

Antal anställda
7,0
7,0

Varav män
1,0
1,0

12 986 kr

NO T 8 A V G Å N G S V E D E R L A G
Generalsekreterarens anställningsavtal löper till 2010-06-30. Om ECPAT ej förlänger avtalet utgår lön under sex månader, varvid generalsekreteraren står
till organisationens förfogande. Detta gäller under förutsättning att generalsekreteraren inte har annan anställning under denna period. Vid deltidsanställning minskas ersättningen från ECPAT med motsvarande procent.
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Stockholm 2008-03-31

Thomas Bodström Ordförande

Christian Diesen Vice ordförande

Josephine Appelquist	Monica Dahlström-Lannes

Viveca Ernmark Svenska Scoutrådet

Jennie Nordin

Sara Philipson PLAN Sverige

Carl-Göran Svedin

/Helena Karlén Generalsekreterare

revisionsberättelse
till årsmötet i ecpat sverige
Org nr 802402-5499

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i ECPAT Sverige för år
2007. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig
grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 1 april 2008

Lennart Elftman
Auktoriserad revisor, KPMG
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Verksamhetsidé och syfte
ECPAT Sverige är en ideell förening som arbetar mot barnsexhandel. Föreningen bildades den 6 september 1996, efter att en första Världskongress hållits i Stockholm
mot barnsexhandel. ECPAT Sverige är medlem i ECPAT International och ingår i organisationens internationella nätverk med aktiv representation i 84 länder.
ECPAT Sverige verkar för att den handlingsplan som Världskongressen antog,
genomförs maximalt i Sverige. ECPAT Sverige arbetar även i övrigt för att rättigheterna i Barnkonventionens artikel 34, vad gäller kommersiellt sexuellt utnyttjande av
minderåriga, efterlevs såväl i Sverige som internationellt.

barnkonventionens artikel 34
Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta
alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra:
• att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling;
• att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet;
• att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.

ecpat sverige nybrokajen 7 111 48 stockholm tel: 08-611 99 34 www.ecpat.se
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plusgiro 903434-9 BANKGIRO 903-4349 står öppet för alla som vill bidra till vår fortsatta kamp.

