Inför visningen av ”När ingen ser”
ECPAT Sverige är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation vars vision är en
värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att genom informations-, opinions- och
påverkansarbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla
former av barnsexhandel, dvs. barnsexturism, barnpornografi och människohandel med
minderåriga för sexuella syften.
Barnsexhandel är en omfattande global brottslighet som finns i alla länder, även Sverige.
Handeln utgör ett hinder för individers, familjers och samhällens utveckling. ECPAT
fokuserar på att motverka efterfrågan i denna cyniska handel där barnet utgör varan, utan
köpare upphör handeln - även om det finns barn i fattigdom eller annan utsatthet. Denna
analys leder till att ECPAT Sverige fokuserar på åtgärder för att motverka svenskars
efterfrågan och verkar för att minska lönsamheten. Detta fokus är ett mycket viktigt
komplement till andra aktörers fokus på direkta insatser för de barn som faller offer för
barnsexhandeln.
Dokumentärfilmen ”När ingen ser” är gjord av filmarna Ulla Lemberg och David Heredies på
uppdrag av ECPAT Sverige. Filmen skildrar barnsexhandel i olika länder och ur olika
aspekter, med ett specifikt uppdrag: att få oss alla att våga se. Människors ovilja att se
barnsexhandeln är ett av de största hindren i kampen för att stoppa den. Idag exploateras
miljontals barn världen över i en handel där de köps och säljs som vilken vara helst. Det första
steget till förändring är ökad kunskap.

I dokumentären får vi ta del av berättelser från barn, poliser och organisationer. Vi får en
inblick i den globala sexhandeln med barn i dess olika skepnader, men vi får också följa det
hoppfulla arbetet mot den.
ECPAT Sverige gav 2009 ut boken "Barnsexhandel - kommersiell sexuell exploatering av
barn", på Jure förlag. Boken finns också i en engelsk översättning. Boken ger en kortare
historisk tillbakablick, beskriver barnsexhandelns olika gestalter; barnet, förövaren och
profitören, samt ger en överblick över de juridiska ramverk som existerar. Vill man fördjupa
sig och skaffa sig mer kunskap om den globala barnsexhandeln kan man beställa boken, se
vår hemsida för mer information: http://www.ecpat.se/ecpats-bok-barnsexhandel
Vi rekommenderar dig som pedagog att se filmen och läsa boken inför visningen för att kunna
bemöta reaktioner och besvara frågor från eleverna. Vi rekommenderar även att
kurator/skolsköterska är informerad om att filmen ska visas och i möjligaste mål deltar vid
visningen som stöd för eleverna.
Nedan finns ett antal förslag på frågeställningar att diskutera med eleverna efter
filmvisningen.
Läs mer på www.naringenser.se och www.ecpat.se.
Har du frågor eller funderingar inför eller efter filmvisningen är du varmt välkomna att
kontakta ECPAT på telefon: 08-611 99 34 eller mail: info@ecpat.se

DISKUSSIONSFRÅGOR

Hur känner ni/tänker ni när ni har sett en sådan här film?
Låt diskussionen gå fritt, och hjälp gärna till att hålla den konstruktiv och hoppfull.
Tanken med att ta fram den här dokumentären är att uppmärksamma problematiken men
också att visa på inspirerande exempel av det viktiga arbete som görs för att motverka
barnsexhandeln. Genom att sprida filmen hoppas ECPAT att ännu fler kommer att
engagerara sig för att stoppa barnsexhandeln.
Vilka personer i filmen har ett ansvar? Tar de sitt ansvar?
Här kan man ju både titta på hela grupper, så som en poliskår i ett land, eller på
individer, såsom en granne som känner till en övergreppssituation och inte agerar.
Vad är det som driver handeln?
Här månar ECPAT om att man efter diskussionen gärna har nått slutsatsen att
efterfrågan driver handeln, precis som all annan handel. Omständigheter som fattigdom,
låg utbildning, turism eller fördomar kan bidra till att barnen exponeras för sina förövare
– men dessa faktorer är inte orsaken till barnsexhandelns existens. Hade det inte funnits
personer som ville köpa barn för sexuella ändamål hade de inte sålts – utan förövare
ingen handel. Vuxna säljer barn för sexuella syften därför att andra vuxna vill köpa dem
för sexuella syften.
Hur ser barnsexhandeln ut i Sverige? Har du hört om något fall av barnsexhandel
i nyhetsrapporteringen?
Det är viktigt att belysa att barnsexhandel inte bara finns i Kambodja, Italien, Sydsudan
och andra länder ”långt bort” – utan även i Sverige. I filmen ser man arbetet mot
barnpornografi i Sverige och får även ta del av Bosses berättelse om de sexuella
övergrepp han utsattes för som barn.
Det finns även ett stort antal aktuella fall. I en del av dessa fall rör det sig om
trafficking, där unga tjejer och killar tas till Sverige från andra länder för att utnyttjas i
sexhandel. Det pågår också barnsexhandel med barn från Sverige, där unga tjejer och
killar får ersättning för sexuella tjänster. Ersättningen behöver inte vara pengar, det kan
också röra sig om gåvor som kläder, en dator, en telefon eller resor och middagar
betalda.

Vilken roll spelar internet och den snabba tekniska utvecklingen, med
smartphones, möjlighet till videosamtal (exempelvis via Skype), instagram,
snapchat etc. i barnsexhandeln?
Den tekniska utvecklingen går fortare framåt än utvecklingen av juridiska ramar för att
försvåra handeln. Tekniken har en självklar roll i hemmet och barnen har enkelt tillgång
till hela världen, liksom hela världen har tillgång till barnen.
Några exempel är att vuxna kan kontakta barn på nätet i sexuellt syfte, så kallad
grooming. Här måste vuxna bli bättre på att informera och vara delaktiga i barnens liv
på nätet. Barn har inte samma förmåga att bedöma vad som är en risksituation. Hur
arbetar ni med att kommunicera risker på nätet och vad man kan göra om man råkar ut
för något? Fråga eleverna om de anser att deras föräldrar eller en annan vuxen i deras
närhet har koll på/förståelse vad de gör på nätet? Skulle de berätta för en vuxen om de
kände sig osäkra/obekväma eller råkade ut för något på nätet?
En annan sida av den här problematiken handlar om den ständiga bilddokumentationen.
Med hjälp av smartphones tas bilder och filmer som sprids mot personens vilja, eller
används i utpressningssyfte för att få personen att ställa upp på sexuella handlingar.
Den tekniska utvecklingen har även lett till att det idag är enklare och snabbare att dela
och sprida barnpornografiskt material och ta del av övergrepp live via internet.
Vad skulle du göra om någon i din närhet, till exempel en kompis, berättade att
han eller hon utsätts eller har utsatts för den här typen av övergrepp?
Låt eleverna diskutera fritt, men styr gärna in frågan på hur man kan agera. Det här är
förstås en oerhört känslig fråga och många som drabbas pratar inte med någon och vill
ännu mindre anmäla. Uppmuntra den som har drabbats att prata med en vuxen man litar
på, en kurator/lärare/moster och att anmäla till polisen.

Med bakgrund av de skilda exemplen i filmen, hur tror ni att olika personer och
grupper/aktörer i samhället kan arbeta för att stoppa barnsexhandel?
Om man konstaterar att barnsexhandel är ett samhällsproblem – Hur bär man sig åt för
att lösa sådana problem? Här vill ECPAT gärna illustrera att många olika aktörer kan
vara en del av lösningen. Några exempel skulle kunna vara:
Lagändringar – Hur skulle lagen kunna förändras? Vem är ansvarig för att skärpa lagen?
Hur ser processen för en lagändring ut?
Effektivare polisarbete – Mer resurser för att utreda brotten. Det är också viktigt med
det internationella samarbetet som illustreras i filmen, eftersom problematiken är global.

Resebranschen – Kan resebolag hjälpa till att stoppa barnsexhandel på sina resmål?
Internetleverantörer – Kan t.ex blockera sidor med barnpornografi. Finns det andra
företag eller branscher som kan hjälpa till och stoppa barnsexhandeln?
Allmänheten – Var och en kan bidra genom att sprida kunskap och engagemang om
kampen mot barnsexhandeln. Allmänheten kan också göra en viktig insats genom att
anmäla misstänkta barnsexhandelsbrott som barnpornografi, barnsexturism, trafficking
eller grooming. Genom att anmäla bidrar du till polisens utredningsarbete och kan
hjälpa till att identifiera offer och förövare och se till att stoppa pågående övergrepp.
Anmälan kan göras direkt till polisen på www.polisen.se eller via ECPATs hotline
www.ecpathotline.se
Vad kan man själv göra för att motarbeta barnsexhandeln?
Låt deltagarna diskutera fritt kring olika förslag. Avsluta med att ta upp exemplen i det
bifogade faktabladet ”Detta kan du göra mot barnsexhandel”.

Läs mer på www.naringenser.se och www.ecpat.se
Kontakta ECPAT – 08 611 99 34 / info@ecpat.se

