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VAD ÄR BARNSEXHANDEL? 
Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, är ett 
brott som sker överallt – i Sverige, utomlands, på och utanför nätet.  
Det är ett brott som många barn utsätts för, med allvarliga konsekvenser 
för barnet. Det kan röra sig om barn som köps eller säljs för sexuella 
syften eller sexuella övergrepp på barn som dokumenteras på foto 
eller film.
 
ECPAT Sverige arbetar för en värld fri från barnsexhandel genom  
påverkan, samverkan, opinionsbildning och förebyggande arbete.

MILSTOLPAR I ECPATS ARBETE
1996 Den första världskongressen mot barnsexhandel i Stockholm resulterar  
i en handlingsplan som signeras av 122 deltagande regeringar.

1998 ECPAT Sverige initierar uppförandekoden för resebolag för att stoppa  
förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. Inom kort har 95% av  
svenska resebolag undertecknat koden.

1999 Efter flera års hårt arbete ändras Sveriges grundlag för att kriminalisera  
innehav av bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn.

2005 Tillsammans med polisen initierar ECPAT Sverige blockering av webbsidor  
som sprider övergreppsmaterial. De allra flesta svenska internetoperatörer deltar  
idag i det frivilla blockeringssamarbetet.

2005 ECPAT Hotline startar och tar emot tips på barnsexhandel från allmänheten.

2008 Finanskoalitionen mot barnsexhandel bildas med syftet att slå mot  
kommersiell sexuell exploatering av barn.

2014 ECPAT Hotline blir medlem i den globala paraplyorganisationen INHOPE  
och inleder därmed samarbete med Interpol och det globala arbetet med att  
identifiera barn i övergreppsmaterial.

2016 ECPAT Sverige arrangerar Nordiskt Forum i Stockholm. Sveriges regering, 
näringsliv, myndigheter och andra aktörer i civilsamhället möts för att diskutera  
det fortsatta arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

2017 Efter ett långt påverkansarbete meddelar regeringen 
att en översyn av barnpornografibrottet ska inledas. Bland 
annat ska brottets placering i brottsbalken ses över. Detta 
år bildas även Telekomkoalitionen för att motverka att 
telekombranschens tjänster missbrukas för spridning av 
övergreppsmaterial på barn.

2018 ECPAT Hotline går som första hotline i Europa in och 
arbetar i Canadian Centre for Child Protections ”Project 
Arachnid”, ett verktyg som effektivt hittar och tar bort 
övergreppsmaterial på barn på internet.

VAD GÖR ECPAT SVERIGE IDAG? 

ECPAT HOTLINE
ECPAT Hotline tar varje år emot och hanterar tusentals tips på bilder och filmer på 
internet som skildrar sexuella övergrepp på barn, tips på människohandel med barn för 
sexuella ändamål och tips på förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. Det 
handlar även om tips på händelser där en vuxen tar kontakt med ett barn på nätet med 
avsikt att begå övergrepp längre fram. ECPAT Hotline deltar aktivt i det globala arbetet för 
att stoppa sexuell exploatering av barn. Anmäl alltid på www.ecpathotline.se  – ditt tips 
kan vara en viktig pusselbit för att identifiera ett barn. Alla relevanta tips skickas till polis 
och INHOPE. INHOPE är en global paraplyorganisation för hotlines som arbetar mot 
sexuella övergrepp på barn på nätet. Läs mer i ECPAT Hotlines årliga rapport på ecpat.se

ECPATS INTERNATIONELLA ARBETE 
För att stärka arbetet för barn runt om i världen som utsätts för sexuella övergrepp  
av svenska förövare har ECPAT Sverige inlett samarbete med lokala organisationer  
i Kambodja och Filippinerna. Genom att utbilda polis och domare om hur barnets 
rättigheter upprätthålls i rättsprocesser, förövares tillvägagångssätt och om ny tek nisk 
ut     veckling förstärks våra möjligheter att säkra barnets rätt till skydd mot sexuella 
övergrepp. Barn på flykt är extra sårbara för sexuell exploatering. ECPAT Sverige har 
tillsammans med Diakonia ett projekt med fokus på människor som flytt Myanmar 
(Burma) och lever i läger i norra Thailand. Genom vårt internationella arbete förstärks 
våra möjligheter att säkra barnets rätt, även i länder utanför Sverige.

PÅVERKANSARBETE 
ECPAT Sverige arbetar ständigt med att påverka för att skapa ett starkare skydd för 
barn mot sexuell exploatering. Genom remissvar granskar vi kritiskt lagförslag utifrån  
ett barnrättsligt perspektiv, och genom samtal med politiska beslutsfattare och företag 
lyfter vi barnets rätt på deras agendor. 

SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
Alla samhällsaktörer behövs i kampen mot sexuell exploatering av barn. Finans -
koalitionen mot barnsexhandeln består av flera starka aktörer inom finansbranschen 
som till sammans arbetar för att förhindra och försvåra möjligheten att det finansiella 
systemet missbrukas för handel med barn i sexuella syften. Tack vare deras arbete är 
det idag mycket svårt att betala för övergreppsmaterial på barn med betalkort på nätet. 
Under 2017 togs initiativet till en Telekomkoalition mot barnsexhandel. Deltagande 
företag ska tillsammans med ECPAT Sverige arbeta för att motverka alla former av 
sexuell exploatering av barn på internet.

OPINIONSBILDNING
Vi deltar aktivt i den allmänna debatten för att driva opinion om barnsexhandel, 
utifrån våra analyser av vad som behöver förändras. På ecpat.se och framför allt i 
våra sociala kanaler kan du följa och stödja våra kampanjer för ett starkt skydd för 
barn mot sexuell exploatering.



+46 (0) 8 598 920 00
info@ecpat.se
www.ecpat.se
www.ecpathotline.se

@ECPATSverige

DU BEHÖVS FÖR ATT STOPPA  
BARNSEXHANDELN!

ECPAT Sverige kämpar för en värld fri från barnsexhandel,  
men vi behöver din hjälp. Det finns många olika sätt att bidra. 

SPRID KUNSKAP OCH SKAPA ENGAGEMANG
Följ ECPAT Sverige i våra sociala kanaler och hjälp oss sprida kunskapen.  
Du hittar oss på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube under  
@ECPATSverige. 

TA DEL AV BARNENS VERKLIGHET
ECPAT Sverige producerar podcasts, rapporter, böcker och film om  
barnsexhandel och vad som kan göras för att stoppa den. På ecpat.se  
kan du läsa mer om våra böcker och rapporter.  
Lyssna på podcasten #ECPOD: acast.com/ecpod
Se filmen När ingen ser: naringenser.se

STÖD OSS

BANKGIRO/PG/SWISH 
Ge en gåva till ECPAT Sverige på 90 34 34 9

AUTOGIRO 
Bli månadsgivare på ecpat.se/autogiro


