Detta kan du göra mot barnsexhandel
Sprid dokumentärfilmen När ingen ser
Genom att prata med din familj, dina vänner eller dina arbetskamrater om dokumentärfilmen om
barnsexhandel och kampanjsajten www.naringenser.se bidrar du till att öka kunskapen om och engagemanget
för kampen mot barnsexhandel. Du kan också sprida information genom att dela inlägg på ECPAT Sveriges
Facebook-sida.

Anmäl misstänkt barnsexhandel
Genom att anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism, trafficking eller grooming bidrar du till polisens
utredningsarbete och kan hjälpa till att identifiera offer och förövare och till att stoppa pågående övergrepp.
Du kan anmäla till www.ecpathotline.se eller direkt till polisen.se.
Bli autogirostödmedlem till ECPAT Sverige
Alla bidrag gör skillnad och hjälper till att förstärka arbetet mot barnsexhandel. För minst 40 kr per månad kan
du bli autogirostödmedlem och för minst 100 kr per månad får du dokumentärfilmen på DVD. Fyll i ett
autogiromedgivande på ECPAT Sveriges hemsida www.ecpat.se under Stöd ECPAT.
Var aktiv konsument
ECPAT Sverige har tagit initiativet till flera olika samarbeten med branscher som i sin dagliga verksamhet agerar
mot barnsexhandel.


Testa om din Internetleverantör blockerar Internetsidor med barnpornografi. Du testar om din
Internetleverantör deltar i Rikskriminalpolisens samarbete för att blockera surfning till barnpornografiska
Internetsidor genom att surfa till www.stoppsidan.se. Om du kan se sidan med polisens stoppbild är din
Internetleverantör med i blockeringen. Om inte – kontakta din leverantör och begär att de ansluter sig.



Kontrollera om din bank deltar i Finanskoalitionen mot barnpornografi. Det gör du på
www.finanskoalitionen.se. Finanskoalitionen arbetar tillsammans med Rikskriminalpolisen och Sveriges
banker för att motverka betalningar till Internetsidor med barnpornografi. Genom att t.ex. fråga vad din
bank konkret gör, visar du att du tycker att arbetet mot barnpornografi är viktigt.



Välj ett reseföretag som tillämpar ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism. Koden har skrivits under
av Fritidsresor, Ving, Apollo, LotusTravel, Resfeber, Resia, Solresor, Seat24, Supersavertravel,
Flygvaruhuset, Travelstart, Travelpartner, Budjet och Travelfinder. Genom att fråga hur de arbetar mot
barnsexturism när du bokar, checkar in, är på flyget och på resmålet visar du att du tycker att arbetet mot
barnsexturism är viktigt.

Detta gör ECPAT Sverige mot barnsexhandel
Opinions- och påverkansarbete
Dokumentärfilmen När ingen ser, ihop med annonsering och aktiviteter i sociala medier i samband med
premiären, utgör ett exempel på hur ECPAT Sverige arbetar för att påverka den allmänna opinionen och
makthavare till ökad prioritet av åtgärder mot barnsexhandel. Andra exempel utgörs av debattartiklar, möten
med politiker och remissvar på statliga utredningar.
Anmälningssidan ECPAT Hotline
ECPAT Hotline på www.ecpathotline.se tar emot tips om misstänkt barnsexturism, barnpornografi, trafficking
av barn och grooming. Tipsen sorteras och vidarebefordras till polisen för utredning. Att polisen får in tips är
avgörande för att de ska kunna identifiera såväl offer som förövare. Bakgrunden till att ECPAT startade Hotline
var och är fortfarande att många människor drar sig för att rapportera direkt till polisen.

Uppförandekoden mot barnsexturism
Uppförandekoden, www.thecode.org, togs fram av ECPAT Sverige och är idag ett fristående organ med säte i
Bangkok. Koden tillämpas av över 1 000 reseföretag över hela världen och innebär bl a att reseföretaget ska
utbilda samtlig personal om barnsexhandel, informera sina resenärer, ha en klausul i sina hotellkontrakt om att
hotellen måste motverka barnsexhandel samt informera lokala samarbetspartners som t. ex utflyktsarrangörer.
Finanskoalitionen mot barnpornografi
Finanskoalitionen, www.finanskoalitionen.se, startade på initiativ från ECPAT och arbetar tillsammans med
Rikskriminalpolisen för att motverka betalningar till Internetsidor med sexuella övergreppsbilder på barn. Tack
vare detta är det idag praktiskt taget omöjligt i Sverige att betala med kort för barnpornografi på Internet.
Internationella insatser
Projektet Rättigheter och demokrati för 1 miljon flickor genomförs 2012 – 2014 i 8 länder ute i världen i
samverkan med World’s Children’s Prize Foundation och ECPAT. Finansierat av PostkodLotteriet. Flickor
utbildas till barnrättsambassadörer och utbildar sedan i sin tur flickor och pojkar ute i skolor om rättigheterna i
FNs Barnkonvention och om barnsexhandel.
Information och utbildningar
Genom att samla och sprida kunskap om barnsexhandel och om konkreta åtgärdsförslag ger ECPAT Sverige
olika aktörer i samhället möjlighet att agera mot barnsexhandel. Några exempel på detta är
informationskampanjer, ECPATs faktabok om barnsexhandel, utbildningsdagar för juridikstudenter och den
webbaserade kursen om barnsexturism på ECPATs hemsida.

