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ABSTRACT: 

ECPAT is an organization that existed worldwide in more than 85 

countries and focused at the work against Commercial Sexual 

Exploitation of Children. The concept with this paper was to see how 

well ECPAT worked to try to achieve their goals and how 

organizational structure, distribution and PR work appeared. 

Literature review was used as a method to create a deep insight of 

how ECPAT looked at the global commercial sexual exploitation of 

children that existed. We found that ECPAT had continuous goals 

which was constantly present and that they never could be fulfilled. 

ECPATs goals and results could never be seen as something that was 

definitive, but it was under continuous development that continued 

throughout different eras.         
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1. Inledning 

ECPATs vision är: ”Förverkligandet/realiserandet av alla barns rättigheter att leva fria från att 

utnyttjas i prostitution, barnpornografi och människohandel med barn för sexuella ändamål” 

(Karlén, 2009:138).   

 

The Commercial Sexual Exploitation of Children [CSEC] är ett globalt problem som berör en 

mängd individer och länder som kretsar runt organiserad brottslighet. Det finns tre primära 

former av CSEC, vilka är prostitution, pornografi och trafficking som relaterar till varandra. 

Andra former av sexuell exploatering av barn inkluderar sexturism och äktenskap med barn. 

Alla dessa begrepp går hand i hand och dess innehåll överlappar varandra (Ahrén Sörensen, 

2004). Trots att de flesta länder har ratificerat Förenta Nationernas [FN:s] barnkonvention (se 

bilaga) blir barn dagligen fråntagen deras mänskliga rättigheter, värdighet och barndom 

genom att utsättas för kommersiell sexuell exploatering. Dessa barn blir ständigt utsatta för 

droger, psykologiska och fysiska övergrepp samt andra traumatiska upplevelser. CSEC är 

inget nytt problem utan har funnits i alla tider, men under det senaste årtiondet har problemet 

fått en ny framväxt, större omfattning och drivkraft. Miljoner barn faller offer för trafficking 

som går över nationsgränser som drivs utifrån en marknad med tillgång och efterfrågan där 

organiserande, kriminella grupper samt konsumenter är aktörer. Som tur är finns det aktiva 

handlingar på internationell, nationell och lokalnivå, som syftar till att öka kunskap för 

allmänheten och hjälpa dem som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. ECPAT är en 

av de första organisationer som började kampen mot CSEC och har därmed en stor roll i 

länder världen över gällande lagar, attityder, ökad kunskap samt i arbetet mot CSEC.  

 

Den kommersiella exploateringen av barn är en grundläggande kränkning av barns 

rättigheter. Exploateringen omfattar sexuella övergrepp som begås av den vuxne och 

ersättning i pengar eller på annat sätt till barnet, eller till andra personer. Barnet 

behandlas som ett sexuellt och kommersiellt objekt. Den kommersiella sexuella 

exploateringen av barn utgör en form av tvång och våld mot barn och är att betrakta som 

tvångsarbete och en nutida form av slaveri. (Ahrén Sörensen: 2004) 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur världsorganisationen ECPAT arbetar för att uppnå sina 

uppsatta mål genom att studera organisationsstruktur, utbredning samt opinionsarbete.    

 

1.2 Kunskapsläge/tidigare forskning 

En tidigare studie har gjorts av sociologerna och forskarna Rusakova, Pyshkina och 

Yakovleva samt Gurvich som är doktor i psykologi. Samtliga arbetar vid ryska 

vetenskapsakademins institut för sociologi. På begäran av Rädda Barnen har de undersökt 

CSEC i St Petersburg och Nordvästra Ryssland. De har skaffat sig en inblick i de olika 

formerna av prostitution, pornografi och sexhandeln med barn som existerar och följderna 

som tillkommer. Författarna har gett stor plats åt att ta upp tillgång och efterfrågan på CSEC. 

För att få en djupare förståelse har de låtit sig intervjua barn som är utsatta och lever i de 

hemska förhållandena som råder. Barnen berättar hur de arbetar, om deras klienter, varför de 

hamnade i dessa situationer och när de kom i kontakt med kommersiell sexuell exploatering. 

En annan viktig aspekt författarna har kommit fram till i studien är de stora hälsoproblemen 

som barn råkar ut för till följd av kommersiell sexuell exploatering. Hälsoproblem på fysisk 

nivå innefattar sexuella överförbara sjukdomar, graviditet, alkohol och droger men barnen 

drabbas också av psykiska problem. Studien redovisar och gör det känt om olika 

organisationer som erbjuder hjälpinsatser till drabbade barn samt tillgänglig rehabilitering. 

Slutligen skriver författarna om rekommendationer i hopp om att förebygga och minska 

CSEC i St Petersburg och Nordvästra Ryssland (Gurvich, Pyshkina, Rusakova & Yakovleva, 

2002). 

 

I en annan studie som gjorts på begäran av ECPAT undersökte, under perioden hösten 1994 – 

våren 1996, Helena Karlén och Christina Hagner sexhandeln med barn i några östeuropeiska 

länder (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland och Ungern) och de redovisar 

även skandinaviska medborgares inblandning. Studien bygger på intervjuer med personer från 

olika myndigheter, t.ex. barnläkare och läkare, socialarbetare, journalister eller andra som 

utför olika typer av frivilligt socialt arbete bland barn och ungdomar. Totalt har 150 personer 

intervjuats och deras berättelser återkommer studien igenom och utgör en stor del i 

författarnas slutsatser angående barnsexhandeln i Östeuropa. Författarna inleder studien med 

en historisk inblick som barnsexhandeln haft i världen för att sedan presentera landrapporter 

innehållande information om deras fältbesök land för land. Med landrapporterna som 
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bakgrund har författarna kommit fram till de trender som då var aktuella i Östeuropa samt de 

åtgärder som vidtas för att kunna motverka barnsexhandel. Fortsättningsvis påvisar studien att 

under 1994 så utsattes 3110 av Rysslands 38 miljoner barn för sexuella övergrepp, en siffra 

som knappast speglar verkligheten (Karlén & Hagner, 1996).        

 

Kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige är en studie av  kännedom om 

utnyttjandet av minderåriga i prostitution, pornografi och trafficking. Det är en rapport som är 

genomförd av ECPAT Sverige och skriven av Josephine Appelqvist mellan april 2000 och 

februari 2001 och syftet har varit att ge en bild av barnsexhandeln i Sverige. Författaren har 

försökt söka svar på i vilken utsträckning CSEC förekommer i Sverige, hur det tar sig uttryck 

samt om ytterligare åtgärder måste vidtas för att bekämpa problemet.  Information har samlats 

in på tre olika sätt, bl.a. genom att skicka ut en enkät till 307 myndigheter, organisationer, 

barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, kvinnojourer, skolor, ungdomsmottagningar samt 

enskilda experter för att få en bild av deras kännedom av problemet.  Författaren har också 

djupintervjuat 14 personer som själva är, eller har varit, utsatta för CSEC. Studien omfattar ca 

400 barn i åldrarna fyra månader till 18 år. Undersökningen visar att barn används som 

handelsvaror i sexuella syften på ett näst intill ofattbart sätt. Vuxna utnyttjar barn sexuellt och 

säljer dem sedan vidare för sexuell exploatering. Inte sällan är det en nära anhörig, såsom 

mamman eller pappan, som ligger bakom sexhandeln. Detta fenomen, som varit ett välkänt 

problem i vissa länder i tredje världen tidigare, existerar även i Sverige. Sammanfattningsvis 

pekar resultatet av denna studie på att barnsexhandel är ett allvarligt problem i Sverige. 

Barnprostitution och handel med barn i sexuella syften förekommer i en utsträckning som 

hittills inte varit känt. Även barnpornografi, med mycket små barn inblandade, samt 

trafficking med minderåriga sker i oväntat hög utsträckning (Appelqvist, 2001). 

 

I C-uppsatsen skriven av Tove Öh januari 2004 undersöks fenomenet sexuell 

människohandel. I uppsatsen redovisas en undersökning bland 67 aktörer i samhället, av dessa 

har författaren valt ut fem, bl.a. socialtjänsten, socialstyrelsen, polismyndigheten, 

migrationsverket och politiker. Författaren har fortsättningsvis intervjuat två personer, 

projektmedarbetare på Kvinnoforum samt projektansvarig på Rädda Barnen. Författaren har 

kommit fram till att Kvinnoforum och Rädda Barnen verkar erhålla mer ”jordnära” kunskaper 

om trafficking än de politiker hon hade möjlighet att få information om. Studien har fått fram 

att sexuell människohandel är ett problem som är enormt, komplext och groteskt. Dessutom 
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tycks handeln breda ut sig allt snabbare och denna typ av brottslighet är också mycket 

svåråtkomlig och svårkontrollerad (Öh, 2004).   

 

Vi finner det svårt att hitta tidigare forskning och kunskapsläge som kan relatera till vårt syfte, 

därför väljer vi istället att fokusera på barn samt fenomenet CSEC. För att den tidigare 

forskningen, så nära som möjligt, ska kunna kopplas till ECPAT har vi valt två studier som är 

utgivna på uppdrag av organisationen. En annan studie är gjord på begäran av Rädda Barnen 

och den har stor inverkan på uppsatsens resultatdel. Den fjärde och sista studien undersöker 

sexuell människohandel samt olika aktörers insatser i samhället, däribland en organisation 

som vi finner relevant för vår uppsats.  

 

2. Material och metod 

Genom en litteraturgranskning försöker vi skaffa oss en bakgrund samt en överblick av den 

kunskap som berör det givna problemområdet CSEC. Det primära syftet med en 

litteraturgranskning är att sammanställa all litteratur som är relevant för CSEC. Betoningen 

ligger framförallt på att framställa en komprimerad sammanställning av t.ex. resultat eller 

använda metoder. Anspråksnivån är relativt blygsam eftersom en litteraturgranskning sällan 

presenterar något nytt grepp eller har någon djupare analytisk ambition. Metoden används för 

en introducerande bakgrundsteckning i vår valda fråga och ses som en obligatorisk 

inventering av litteratur kring fråge- eller problemställningen. Det aktuella metodvalet har 

således huvudsakligen en introducerande funktion. Vi studerar litteratur för att systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanställa den aktuella litteraturen som rör ECPAT och CSEC. 

Vi fokuserar på aktuell forskning och litteraturen utgör informationskällan till uppsatsen. 

Redovisade data bygger på vetenskapliga tidsskriftsartiklar eller andra vetenskapliga 

rapporter. Vi går in på vår valda organisation ECPATs internationella samt svenska hemsida 

för en fördjupad förståelse för deras arbete runt om i världen. Som metod har vi valt att se 

ECPAT genom organisationsteoretiska ögon för att försöka skaffa oss en förståelse för 

organisationens struktur. Ytterligare sökningar görs på United Nations Children's Fund 

[UNICEFs] hemsida med fokus på barnkonventionens artiklar som berör CSEC. Genom att 

läsa artiklar och litteratur som behandlar ECPAT och CSEC försöker vi skaffa oss en bredare 

kunskap och vidare syn på områdena. Fortsättningsvis sökning på utvalda nyckelord (barn, 

trafficking, ECPAT, child abuse, sex trade etc) i Mittuniversitetets databaser CSA Social 
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Sciences och ArtikelSök Bibliotekstjänst [BTJ] för att underlätta en begränsning av 

problemområdets bredd (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Kvalitativ textanalys är en metod som vi kompletterar med litteraturgranskningen i uppsatsen. 

Skillnaden mellan de två metoderna är att en litteraturgranskning sammanställer all aktuell 

litteratur medans en kvalitativ textanalys tar fram det centrala i texten genom intensiv läsning. 

Det är ett tillvägagångssätt för att analysera texter, som går ut på att ta fram det väsentliga i 

textens innehåll, delar, helhet och kontext, genom noggrann läsning. Ett viktigt skäl i 

användandet av kvalitativ textanalys är att helheten i texten, det centrala som forskaren är ute 

efter att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna (det detaljerade 

analysenheterna). Det betyder att vissa delar är viktigare än andra i texten. Ytterligare ett skäl 

är att det innehåll som eftersöks i texten ligger dolt under ytan och kan endast tas fram genom 

en intensiv läsning av texten. Det centrala i tillvägagångssättet handlar om att aktivt läsa,  

ställa frågor till texten och se efter om texten, eller en själv, kan besvara dessa frågor.  

 

Kvalitativ textanalys beskriver två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar, den första 

typen handlar om att systematisera innehållet i de aktuella texterna och den senare typen 

kritiskt granskar innehållet i texterna. Vi har valt att fokusera på den första huvudtypen i 

uppsatsen, där systematiserars texten. En typ av systematiserande undersökningar syftar till att 

klargöra tankestrukturer hos aktörer, som i vårt fall är den aktuella organisationen ECPAT. 

Den klargörande forskningsuppgiften består av att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga 

innehållet i de aktuella texterna. En annan typ av systematiserande undersökningar är att 

logiskt ordna innehållet i texterna där uppgiften fokuserar på att sortera tankeinnehållet i 

överblickliga kategorier. En tredje typ av systematiserande undersökningar klassificerar 

innehållet i texterna som handlar om att placera tankeinnehållet under relevanta rubriker 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Textanalyser börjar med en 

övergripande problemställning och det är lösningen på problemställningen som ska sökas i 

den kvalitativa textanalysen. Innan sökningen påbörjas bör problemställningen bearbetas till 

ett antal konkreta frågor som skall ställas till textmaterialet och svaret på dessa frågor utgör 

lösningen på forskningsproblemet. En kvalitativ textanalys är mer än en sammanfattning av 

den aktuella texten (Ibid.). ”Det är du som berättar en historia med hjälp av texten, det är inte 

texten som berättar en historia för dig.” (Esaiasson et al. 2007, s.243). 

 



8 

 

Som tillvägagångssätt har vi valt litteraturgranskning och kvalitativ textanalys eftersom de två 

metoderna hanterar och behandlar vårt syfte rättvist.   

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Organisationsteori 

Organisationsteori ligger till grund för studiet av organisationer och består av begrepp, 

formuleringar samt hypoteser som gör det möjligt att sammanfatta kunskaper om 

organisationer på ett sammanhängande sätt. En organisation är ett medvetet, stabilt och 

målinriktat samarbete mellan människor. Det innebär någon form av strukturering av 

relationerna mellan människor, att det finns en fördelning av arbete, makt och ansvar. Målen 

inom organisationerna varierar med avseende på stabilitet, precision samt grader av enighet 

och konflikt. Organisationsteorin försöker hjälpa oss att förstå och förklara organisationer. 

Hur de uppstår och utvecklas, hur de är uppbyggda och fungerar, hur de påverkar oss och hur 

vi påverkar organisationerna i våra roller som medlemmar, arbetstagare, medborgare och 

klienter. Organisationsteorin kan bidra till att förbättra strukturer och processer inom 

organisationer som kan handla om att utveckla nya kunskaper, lösningar och tekniker för att 

göra en organisation mer produktiv, rationell, styrbar, demokratisk eller mer human. 

Organisationsteorin har en dubbel funktion eftersom den ska vara analytisk och teoretiskt 

reflekterande, samtidigt som den ska lösa praktiska problem. Trots att organisationsteorin är 

en relativt ung och ofärdig disciplin har den haft förvånansvärt stora framgångar (Flaa, 

Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Ronning, 1998).  

 

Organisationsteorin är en disciplin som analyserar fenomen inom organisationen på olika 

nivåer som individ-, organisations- och interorganisatorisk nivå. Studier på individnivå 

koncentrerar sig på individuella kunskaper och beteendemönster i ett organisatoriskt 

sammanhang. Den beroende variabeln, eller förhållandet som ska förklaras är de enskilda 

aktörernas egenskaper och attityder samt relationerna mellan dem. Det är intressant att studera 

hur olika drag hos organisationer påverkar de enskilda individernas attityder och beteenden. 

Analyser på organisationsnivå fokuserar på hur organisationen är uppbyggd och på de 

processer som går att finna inom och mellan de enskilda delarna av organisationen. Aktuella 

ämnen som tittas på inom organisationsnivån är arbetsdelning och centralisering samt 
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analyser av förlopp och innehåll hos centrala processer som beslutsfattande, kommunikation 

och fastställandet av mål. På interorganisatorisk nivå ligger intresset i förhållandet mellan 

olika organisationer. I fokus ligger hur mycket organisationsbeteenden påverkas av drag hos 

andra grupper och organisationer samt i vilken mån organisationen själv påverkar sin 

handlingsmiljö och det omgivande samhället. Vilken analysnivå som val att utgå ifrån beror 

på vilka fenomen som ligger i intresset att studera närmare. Många fenomen inom 

organisationer förklaras bäst genom att söka efter orsaksfaktorer på flera nivåer. Det som sker 

inom organisationen är ofta ett resultat av samspelet mellan de tre huvudkomponenterna 

bestående av individ, organisation och omgivning. Ett flernivåperspektiv har en central 

ställning inom organisationsteorin, eftersom det utgör både en tvärvetenskaplig disciplin och 

en flernivådisciplin (Flaa et al. 1998).    

 

3.1.1 Målsättning 

Etzioni(1973) förklarar organisationens mål som ett tillstånd som organisationen strävar mot, 

det inkluderar både engångsföreteelser och kontinuerliga mål. En organisations målsättning 

säger något om vilka resultat som verksamheten försöker att uppnå. Men detta är inte den 

enda funktion som målsättningen har. Etzioni skiljer mellan tre olika funktioner som en 

målsättning har för organisationen. Första funktionen en målsättning har ses som rättesnöre 

för organisationens arbete eftersom den pekar på de tillstånd som organisationen ska sträva 

efter att uppnå. Den målsättningen beskriver ett önskat framtida tillstånd som organisationens 

verksamhet bör styras mot. Den andra funktionen en målsättning har är att den fungerar som 

en legitimering av verksamheten, organisationens beteende motiveras och görs förståeligt 

genom att hänvisa till dess uppsatta mål. Den tredje och sista funktionen en målsättning har är 

som hjälpmedel när det ska bedöma organisationens arbete. Då jämförs de uppnådda 

resultaten med den uppställda målsättningen. Organisationer har sällan ett enda mål, vid en 

närmare granskning innehåller målet en rad olika element som i sig innefattar en handfull 

målsättningar med många underpunkter (Ibid.). Inom organisationsteorin talas det om 

målförskjutning som innebär att målen hela tiden förändras. Många organisationer har relativt 

kontinuerliga mål, vilket innebär att målsättningen inte kan förverkligas en gång för alla. Det 

kan alltså inte vid någon tidpunkt sägas ”nu är vi färdiga, vi har nått vårt slutmål”. 

Målsättningens innehåll kan variera under olika tidsperioder, det organisationen själv anser 

och efter de omständigheter som organisationen arbetar under. Men huvuduppgiften, det 

allmänna syftet, förblir detsamma. Ett vanligt särdrag hos kontinuerliga mål är att de är 
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ganska vaga och föga operationella, det kan då ske en målförskjutning beroende på den politik 

som organisationen för tillfället för. När en målsättning angivits på ett vagt och föga 

operationellt sätt är den inte särskilt användbar som bedömningskriterium och det kan leda till 

en form av målförskjutning som kan kallas för ”skeva betoningar”. Detta kan yttra sig på två 

sätt, dels genom att medlemmar i organisationen kan skapa sina egna uppgifter på 

verksamheten eller att de koncentrerar sig på de delar av uppgifterna inom organisationen som 

är av störst vikt och tränger därmed undan andra delar (Flaa et al. 1998).      

 

3.1.2 Målstyrning 

Målstyrning innebär att styra mot ett mål och kan ses som en process bestående av fyra faser, 

vilka är planering, genomförande, registrering och uppföljning. I planeringsfasen, som är 

ryggraden i målstyrningssystemet, fastställs klara, specifika, tidsbestämda och operativa mål. 

I genomförandefasen har den enskilda individen ansvar för hur målen nås. I registreringsfasen 

registreras resultat och resursanvändning, som kräver ett bra system för resultatrapportering. I 

uppföljningsfasen jämförs resultaten med de fastställda målen (Ibid.).  

 

Genom tillämpning av organisationsteori på den globala organisationen ECPAT försöker vi 

skapa en djupare förståelse för hur organisationens målsättning och fastställda mål kan 

genomföras. ECPATs fastställda mål blir tydligare och mer uppenbara genom 

organisationsteorins syn på målsättningsprocessens innebörd. Teorin underlättar för 

utomstående att se vart ECPAT befinner sig i processen att uppnå sina uppställda mål samt 

hur organisationen vidareutvecklar de uppnådda resultaten för lärddom av framtida 

arbetsuppgifter. På organisationsnivå kan teorin förklara hur ECPAT samarbetar med diverse 

organisationer på olika arbetssätt i de olika världsdelarna beroende på de omständigheter som 

råder. Fortsättningsvis försöker organisationsteorin tydliggöra hur ECPAT ser ut samt arbetar 

på de olika nivåerna som sträcker sig från den enskilda individen till det globala samspel som 

äger rum på den interorganisatoriska nivån. Teorin kan användas för att förklara ECPATs 

olika dimensioner som existerar världen över i arbetet mot CSEC.   
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4. Resultat 

4.1 ECPATs historia 

Det var efter avslöjanden om olika händelser som lade grunden till det första möte som 

ECPAT arrangerade. Händelserna var dels två pedofila verksamheter i Bangkok, upptäckten 

av fem inbrända småflickor som var inlåsta samt fastkedjade vid en säng på en bordell i 

Phuket och en filippinsk flicka som föll offer för en sadistisk västerländsk man. I maj 1990 i 

Thailand samlades en grupp människor bestående av socialarbetare, missionärer, 

barnrättsföreträdare och representanter från the Ecumencial Coalition on Third World 

Tourism [ECTWT]. De kom huvudsakligen från Filippinerna, Sri Lanka, Taiwan och 

Thailand, alla dessa länder hade drabbats hårt och haft en kraftig ökning av efterfrågan på 

minderåriga i sexuella syften de senaste åren. Fenomenet CSEC i sig var inte nytt, utan redan 

under Vietnamkriget hade efterfrågan på sex med minderåriga ökat i och med den 

stationerade amerikanska militärbasen. De drabbade ländernas myndigheter vidtog inte några 

speciella återgärder vilket ledde till att det blev som en ”fristad” för vuxna män och kvinnor 

att fritt utnyttja barn utan några konsekvenser. Mötet avslutades med en beslutsamhet att vidta 

åtgärder samt att deltagarna skulle arbeta för att väcka en diskussion om CSEC och försöka 

påverka makthavarna att vidta åtgärder mot förövarna och avslutningsvis försöka skydda 

offren. ECPAT bildades som en treårig kampanj med fokus på att få ett slut på den 

"kommersiella" aspekten av sexuell exploatering av barn samt att komma på olika strategier 

för att skapa kontakt med media, poliser, statliga institutioner och internationella 

organisationer. Med mötet bildades ECPAT, som då stod för End Child Prostitution in Asian 

Tourism, vilket ändrades 1996 till End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking 

in Children for Sexual Purposes då ECPAT insåg att problemet vuxit i andra regioner i 

världen och blev då en global icke-statlig organisation [NGO] (Karlén, 2009).   

 

I Thailand 1992 hölls den första internationella överläggningen med syfte att utvärdera CSEC, 

där enades deltagarna om att fokus inte borde begränsas till nationell lagstiftning i de asiatiska 

länderna, utan borde fokusera på det internationella problemets omfattning och struktur. 

ECPAT International arbetar för att göra verklighet av handlingsplanen mot CSEC och följer 

vad regeringarna gör och har gjort för att bekämpa CSEC, för att sedan publicera resultaten. 

År 1993 höll ECPAT förhandlingar i Tyskland. Där skapades samarbete mellan och med 

europeiska NGOs och internationella organisationer såsom Interpol, World Trade 

Organization [WTO] och International Labour Organization [ILO]. Under konferensen 
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beslutades att fortsättningsvis mobilisera och stärka opinionsarbetet av ECPAT under 

ytterligare en tre års period. I Stockholm 1996 hölls den första världskongressen mot CSEC 

som arrangerades i samarbete mellan UNICEF, ECPAT och den svenska regeringen. Det 

fastslogs nationella handlingsplaner för arbetet mot CSEC som innefattade åtgärder, tidsplan 

och budget. Kongressen i Stockholm blev i särklass det viktigaste internationella forumet för 

åtgärder mot CSEC och har sedan dess följts upp av ytterligare två världskongresser. 2001 i 

Yokohoma, Japan och då deltog 134 regeringar, med dubbelt så många deltagare, däribland 

många ungdomar och 2008 i Rio de Janeiro, Brasilien med 137 regeringar, företrädare för det 

civila samhället, FN-organ, den privata sektorn samt barn och ungdomar (Karlén, 2009).   

 

ECPAT har vuxit till ett globalt nätverk vars medlemmar återspeglar den rikedom och 

mångfald av erfarenhet, kunskap och perspektiv, som uppstår från att arbeta i helt skilda 

sammanhang. ECPAT har försökt att vårda och utnyttja det engagemang som ligger till grund 

för dessa partnerskap för att säkerställa en kollektiv närvaro och insatser för att lösa problemet 

med sexuell exploatering av barn över hela världen. Idag är ECPAT ett internationellt nätverk 

av organisationer med huvudkontor i Bangkok, med medlemsorganisationer i mer än 85 

länder i samtliga världsdelar och består av mer än 80 medlemmar i över 75 länder som arbetar 

för att motverka CSEC. I och med ECPATs arbete mot sexuell exploatering av barn samt 

medias ökade rapporteringar om olika avslöjanden så har medvetenheten ökat hos 

allmänheten och beslutsfattarna. ECPAT uppmanar länder att garantera att barn får erhålla 

sina grundläggande rättigheter fri från alla former av kommersiell sexuell exploatering. 

(Karlén, 2009). ECPAT har skapat olika sidoorganisationer som Global The Youth 

Partnership Projekt [YPP], YPP South Asia och ECPAT International Child and Youth 

Advisory Committee [EICYAC] och har en mängd samarbetspartners. ECPATs 

omhändertagande och skydd innefattar program som förkroppsligas som en rättighetsbaserad 

strategi som erkänner barns rättigheter till hälsa, skydd mot utnyttjande, adekvat vård och 

yttrandefrihet. Strategin innehåller även myndigheter och den enskildes skyldighet att stödja 

barnets rättigheter. På lokal nivå syftar ECPAT att stärka och förbättra förmågan hos 

gräsrotsbyråkrater för att återspegla rättighetsbaserat arbete i vård och stöd av barn 

(www.ecpat.net). 
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4.2 ECPAT Sverige 

I samband med den första världskongressen bildades ECPAT Sverige som en ideell förening. 

ECPAT Sverige ingår i ECPAT International och det finns många starka skäl till att ECPAT 

Sverige behövs eftersom svenskar utnyttjar barn sexuellt i Sverige samt på andra håll i 

världen. All handel styrs av tillgång och efterfrågan på CSEC och Sverige är ett av de länder 

som medverkar till att skapa en stor efterfråga på sex med barn (Karlén, 2009). ECPAT 

Sverige har som mål att minska inkomsterna till hallickar, människohandlare och andra som 

tjänar pengar på barns kroppar. Gällande barnsexturism har regeringen och rättsväsendet som 

mål att prioritera och bedriva målinriktat arbete mot svenskars sexuella exploatering av barn 

utomlands. En del svenska researrangörer arbetar utifrån ECPATs uppförandekod och allt fler 

resenärer anmäler misstänkta fall av barnsexturism. Gällande barnpornografiska material 

prioriterar regeringen åtgärder och de agerar på nationell samt EU nivå. Det finns en 

barnpornografilagstiftning som stärker barns skydd att utnyttjas i övergreppsbilder och den 

underlättar polisens samt rättsväsendets arbete. Internetleverantörerna blockerar webbsidor 

med övergreppsmaterial och bankerna motarbetar möjligheterna att utnyttja finansiella system 

för betalning. I sitt arbete mot trafficking uppmärksammar regeringen efterfrågans roll samt 

barns särskilda utsatta situation. Migrationsverket uppmärksammar barn i riskzonen för 

kommersiell sexuell exploatering i migrationsärenden. Passagerarrederierna arbetar aktivt mot 

barnsexhandeln (www.ecpat.se).     

 

Några exempel på resultat som ECPAT Sveriges arbete har åstadkommit är blockering av 

kommersiella barnpornografiska Internetsidor. Målet är att minska inkomsterna från 

försäljning av övergreppsbilder och i längden göra sådan kriminell verksamhet olönsam. 

Blockeringen infördes 2005 på initiativ av ECPAT Sverige i samarbete med bland annat 

Rikskriminalpolisen och samtliga stora Internetleverantörer. Idag blockeras upp till 50 000 

försök varje dygn att nå dessa sidor. ECPAT och Skandiabanken har tagit initiativ till en 

finanskoalition mot barnpornografi. Finanskoalitionen bildades 2009 då 

branschorganisationen Bankföreningen och dess medlemmar anslöt sig. Målet är att försvåra 

betalningar för barnpornografi. På så sätt ska handeln med övergreppsbilder på barn störas 

och stoppas. ECPAT Hotline tar emot tips om främst barnpornografi på nätet, men även 

misstänkt barnsexturism och trafficking (Ibid.). Barnpornografi används för att beskriva olika 

former av sexuella övergrepp på barn som är dokumenterad, såsom fotografier, filmer eller 

bilder. I och med Internets framfart de senaste åren är det enklare att producera, sprida och 

marknadsföra material. Genom den nya teknologin kan pedofilerna lättare ta del av 

http://www.ecpat.se/
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barnpornografiskt material och de har lättare att komma i kontakt med barn. Den minimala 

kostnaden, anonymiteten och den lätta tillgängligheten lockar flera att använda sig av Internet. 

Bilder som en gång publicerats kommer för alltid att cirkulera på Internet såvida tekniken inte 

hinner ifatt.  Det är barn med olika etnicitet, kön och ålder som blir offer för barnpornografi 

(Karlén, 2009). Offren utsätts för olika sexuella övergrepp som våldtäkt, tortyr, sadism och i 

vissa fall mord.  Barn som är inblandad i barnpornografi tvingas till det eller gör det frivilligt 

för att tjäna extra och snabba pengar till t.ex. droger. USA utgör den största marknaden av 

barnpornografiskt material, omkring 6 miljarder $ (Flowers 2001: 147-157). 

 

Samtliga stora charterresearrangörer i Sverige har skrivit under en uppförandekod mot CSEC, 

som tagits fram av ECPAT Sverige och den har fått två internationella priser. 

Uppförandekoden innebär bl.a. att företagen utbildar personal, ställer krav på hotell de 

samarbetar med och rapporterar misstänkt CSEC på resmålen. Koden är internationellt erkänd 

och har antagits av researrangörer, hotellkedjor och branschorganisationer över stora delar av 

världen. ECPAT Sverige bedriver sedan flera år påverkansarbete för att regeringen ska få upp 

ögonen för barnsexturism. Ett resultat är att brottsområdet numera återfinns i regeringens 

särskilda handlingsplan mot sexuell exploatering av barn (www.ecpat.se). Trafficking utgör 

ett växande globalt problem och kan betraktas som ett av de allvarligaste brotten mot 

mänskliga rättigheter. Trafficking handlar om att systematiskt exploatera barns utsatthet. Det 

antas vara mellan 200 till 500 flickor som årligen förs in till Sverige genom trafficking 

(Rudvala 2008: 5-6).  

  

4.3 ECPAT International 

 

ECPATs arbete i Afrika stödjer samarbetet mellan lokala grupper och organisationer som 

arbetar med att hantera de olika formerna av CSEC. Sådana organisationer är få och tenderar 

att arbeta isolerat, men samarbetet uppmuntras genom anordnade tillställningar med fokus på 

uppbyggnad av resurser och forum där erfarenhet delas som kan stödja till planering av 

Trafficking innebär alla aktiviteter involverade i rekryteringen eller transporteringen av 

barn inom eller utom landsgränser, innefattandes knep eller våld, tacksamhetsskuld, 

slaveri eller bedrägeri, i syfte att placera barnen i situationer där de blir utnyttjade eller 

exploaterade, t ex tvingade till prostitution, involverade i slavliknande aktiviteter, 

misshandlade eller utsatta för extrem grymhet, tvingas arbeta till svältlön eller utföra 

betungande hushållsgöra. (Ahrén Sörensen: 2004) 

http://www.ecpat.se/
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samordnade och/eller gemensamma initiativ. Dessutom finns det nationella och regionala 

samordnare som har verksamheter i områdena för att ge direkt stöd till alla 

programverksamheter och initiativ till att knyta samman grupper med det internationella 

ECPAT- nätverket. ECPATs arbete i Mellanöstern och Nordafrika består av samarbete med 

regeringar, NGOs och andra aktörer för att bygga ett starkt nätverk gällande arbetet mot 

CSEC och för att få en bättre förståelse för ämnets uppkomst och yttrande. Fortsättningsvis 

för att motverka CSEC och utveckla nationella handlingsplaner har ECPAT gjort analyser av 

situationen i länder som Egypten, Tchad, Tunisien, Marocko och Yemen (www.ecpat.net).  

 

ECPATs arbete i Centralamerika är att främja lagstiftningsreformer, förbättra 

brottsbekämpande myndigheter samt utveckla tekniska verktyg för polisen, 

migrationsmyndigheten och NGOs i deras arbete. I Sydamerika har ECPAT studerat orsaker 

till efterfrågan på sex med barn och använder detta arbete som grund för att utforma 

målinriktade insatser mot de bidragande faktorerna. För att främja samarbetet i regionen mot 

CSEC stödjer ECPAT utvecklingen av det civila samhällets sammanslutningar på nationell 

nivå (Ibid.).     

 

ECPATs arbete i Asien och Oceanien är inriktat på att stödja statliga myndigheter och att 

samarbeta med NGOs för att kunna genomföra och övervaka hur de nationella 

handlingsplanerna tar itu med CSEC. För att bekämpa CSEC i länder som Indonesien, 

Mongoliet och Sydkorea stödjer ECPAT även nya verksamheter av NGOs. Länderna i 

Oceanien har också ökat sin medverkan i forum med studier och resursuppbyggnad för att 

utveckla färdigheter och kompetens för att handskas med problemet. ECPATs nätverk är 

aktivt på många nivåer bl.a. har grupper genomfört studier om barnsexturism och 

barnprostitution av pojkar och de har också studerat nationell lagstiftning för skydd av barn 

från CSEC. Grupperna är också delaktiga i direkta insatser såsom att stödja barn för att 

överleva det rättsliga systemet och deras rehabilitering samt sociala återanpassning. YPP for 

Child Survivors of Commercial Sexual Exploitation in South Asia är ett initiativ från 

ECPATs sida och dess syfte är att stärka och bygga upp resurser hos barn som överlevt 

kommersiell sexuell exploatering (Ibid.). Barnsexturism handlar om att personer reser till ett 

annat land och begår sexuella övergrepp och dessa resenärer kallas ofta för barnsexturister 

som kan inkludera t.ex. affärsmän, utlandsstationerade trupper och biståndsarbetare. 

Barnsexturism finns främst i länderna Thailand, Kambodja och Filippinerna, men på senare 

tid har det även vuxit fram i andra delar av världen som Afrika, Centralamerika och 

http://www.ecpat.net/
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Sydamerika (Flowers 2001: 147-157). Förövarna kan vara lokalbefolkning eller utländska 

resenärer, gifta eller ensamstående samt från alla olika samhällsskikt. Orsakerna till att en 

person begår övergrepp i ett annat land kan vara dess anonymitet, tillgång till barn och 

upplevelsen av att vara fri från etiska och sociala restrektioner som vanligtvis styr ens 

beteende. Förövarna försvarar sig med att det är kulturellt accepterat i det land de befinner sig 

i eller att de bara försöker hjälpa barn med att ge dem pengar. Turismen i säg är inte farlig 

utan det är förövarna som utnyttjar vad som finns att erbjuda (Karlén, 2009). ”Med turismen 

kommer pedofilerna” säger Chin Chanveasna som är chef för ECPAT Kambodja (Wallqvist 

2008: 6-9). Under senare tid har vissa turister inriktat sig mer på pojkar eller unga män istället 

för flickor. De kallas för ”beach boys” och förekommer bl.a. i Sri Lanka, Gambia och 

Dominikanska Republiken (ECPAT Sverige, 2002). Förövarna som utnyttjar barn kan delas in 

i två kategorier, den första kategorin är tillfällesförövare som inte nödvändigtvis har ett 

sexuellt intresse för barn och som inte planerar att köpa sex av barn. Den andra kategorin är 

preferensförövare, t.ex. pedofiler som medvetet syftar till att ha sex med barn (Lau 2008: 144-

155). Barnsexturister anser att Asien är tilltalande bl.a. för att det är billigt att köpa sex av 

barn och att det betraktas som ett brott med låg risk att bli avslöjad. Barnsexturisterna 

förklarar att sexhandeln med barn skulle förekomma även utan deras delaktighet och att 

barnen inte tvingas in i sexindustrin och därför är deras handlingar inte brottsliga. Michael 

Foucault argumenterar att koloniala ideologier, rasism och nationalism är förknippad med 

tendensen att sexualisera dem som är konstruerade underlägsna, som ”de andra” Det har 

funnits en långvarig makt och dominans av västvärlden över Orienten, där västvärlden ses 

som överlägsen och Orienten som underlägsen (Ibid.).   

 

En av de viktigaste punkterna i ECPATs arbete i Europa är att motverka trafficking med barn. 

Mycket uppmärksamhet ägnas åt brottsbekämpande frågor och projekt som för samman 

grupper från både destinations- och ursprungsländer som drabbats av trafficking för att stärka 

samverkansinsatser. Det har utvecklats en oro i och med att européer åker till Asien i syfte att 

utnyttja barn (www.ecpat.net). Trafficking innefattas av rekrytering, transport, överföring, 

förvaring eller mottagande av personer. Genom att utsätta barn för exploatering samt olika 

former av tvång, bortförande och bedrägeri hamnar de i en situation som är svår att ta sig ur. 

Trafficking har kommit att bli en av globaliseringens mörka sida och till följd av Europas 

öppna gränser underlättas kommunikation och transport för organiserade kriminella grupper 

som tjänar pengar på denna verksamhet. Trafficking med barn i sexuellt syfte tar ifrån barnets 

fri- och rättigheter och reducerar dem till varor som värderas i pengar. Till skillnad från olika 

http://www.ecpat.net/
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illegala varor som vapen eller droger kan ett barn säljas och köpas om och om igen. Barn kan 

både utsättas för sexhandel i sitt hemland eller föras över internationella gränser. Barn tas 

eller säljs från landsbygden och flyttas till storstäder, turiststäder eller platser där gästarbetare 

förekommer som t.ex. militärbaser. Det finns dem som frivilligt lämnar sina hemländer i hopp 

om att få ett bättre och värdigt liv, dock hamnar de flesta i farliga situationer eftersom de inte 

har skydd eller vetskap om de främmande länderna. De som är verksam inom trafficking 

tjänar på att barnen stannar i de främmande länderna, eftersom de befinner sig illegalt i landet 

och inte kan språket eller lagarna hamnar barnen i en sårbar situation (Karlén, 2009). Flera 

orsaker till att trafficking existerar är de snabba pengar som går att tjäna på verksamheten, 

kostnaden för att transportera barnen är låg och risken att bli avslöjad samt straffad är liten 

(Rudvala 2008: 5-6). I takt med att efterfrågan och tillgången ökar, ökar även trafficking. 

Förut var det mest barn från fattiga länder som fördes till rika länder, nuförtiden finns det 

inget speciellt mönster i tillflödet. Det har blivit svårare att kartlägga mönster och tendenser 

som trafficking följer, t.ex. barn från Kina skickas till Thailand för att arbeta inom 

sexindustrin och barn från Vietnamn och Korea hamnar i Kina som handelsvaror. När det 

pratas om gränsöverskridande trafficking kan det involvera tre länder, ursprungslandet där 

barnet tas ifrån, transitlandet är det land som barnet transporteras igenom för att komma 

vidare till destinationslandet, som tar emot barnet. Ett land kan både vara ursprungsland och 

transitland (Karlén, 2009).  

 

Barnprostitution är när någon tjänar på eller drar fördel av att ett barn tillgängliggörs för 

sexuellt syfte. Att använda begreppet barnprostituerad är både inkorrekt och missvisande. Det 

antyder att barnet själv valt denna sysselsättning och detta är fel eftersom det är vuxna som 

skapar barnprostitution och osynliggör förövarna och profitörerna. Detta genom deras 

efterfråga, girighet och maktmissbruk. Dock används det oftast som en juridisk term. Barn 

som hamnar i en situation som prostituerad kontrolleras av en hallick eller organiserade 

grupper (Ibid.). I Östeuropa är efterfrågan på pojkar större än flickor, speciellt när det gäller 

barnprostitution (ECPAT Sverige, 2002). I Ryssland är den huvudsakliga orsaken till 

barnprostitution den pågående social-ekonomiska krisen. Det ökade antalet av fattiga och 

socialt oskyddade familjer, flyktingar, hemlöshet samt stigande alkohol- och drogmissbruk är 

alla bidragande faktorer till varför minderåriga ser prostitution som den bästa eller den enda 

utvägen för överlevnad. Prostitution är ofta den enda inkomstkälla för den minderåriga och 

hans/hennes familj. En annan bidragande faktor till prostitution bland minderåriga är 

kollapsen av lagstiftningar som är utformad att garantera barn en viss nivå av socialt skydd. 
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Minderåriga förekommer alltmer i organiserade och kontrollerade former av prostitution och 

de är integrerade i en välorganiserad, lönsam och internationell sexindustri (Gurvich et al. 

2002).  

 

I St Petersburg förekommer barn i alla huvudsakliga former av prostitution som idag 

existerar. Gatuprostitution har under lång tid varit relativt outvecklad och berör flickor som 

väntar i deras hallickars bilar medans hallicken förhandlar med klienten. Klienten blir sedan 

ledd till bilen för att välja ut en tjej. Platserna ändras konstant där hallickarna och deras bilar 

vistas, så att det inte ska finnas något ”red light” område för kunder i jakt på 

barnprostituerade. Istället så brukar kunderna förlita sig på taxi chaufförerna som kör dem till 

hallickarna där de för tillfället vistas. Medelåldern hos flickorna är 16-17 år och pojkar är 

också inblandade i gatuprostitution. De sexuella tjänsterna tillhandahålls i kundens bil, i 

dennes hotellrum eller lägenhet. Motorvägsprostitution rör barnprostituerade som jobbar från 

motorvägen, generellt de stora vägarna där många godstransporter passerar eller som leder till 

den rysk-finska gränsen. Den här typen av prostitution involverar väldigt unga flickor i 

åldrarna 12-15 år. Information om att minderåriga är inblandad i den här typen av prostitution 

blev känt för 15 år sedan i och med att massmedia började rapportera att 16-18 åriga tjejer 

följde med lastbilschaufförer på längre turer runt om i landet, en del tog inte ens emot pengar 

av chaufförerna. Denna grupp av tjejer håller dock gradvis på att försvinna. Dagens 

motorvägsprostituerade följer inte med lastbilschaufförerna på längre turer eller går med på 

diffusa former av sexuell-ekonomiska utbyten. Istället utförs korta, fokuserade transaktioner 

och sexuella tjänster i utbyte mot pengar på parkeringsplatser längs med motorvägen (Gurvich 

et al. 2002).  

 

I St Petersburg är tågstationer platser där sex säljs av hemlösa och drogberoende barn. 

Tågstationsprostituerade barn bor eller hyr rum nära tågstationen och jobbar först och främst 

med besökare till staden. De sexuella tjänsterna utförs oftast i stora fastigheter nära stationen, 

i de tillhörande lägenheternas rum. Den här formen av barnprostitution har traditionsenligt 

kontrollerats av organiserad brottslighet och lantvärnen. Stationsprostituerade barn är i regel 

involverad i kriminella affärer, stödjer tjuvar och ibland delaktig i stölder och attacker mot 

kunder. Hemlösa barn bor ofta på stationen, eller i närheten och livnär sig först och främst på 

att tigga eller på stölder, men utför också sexuella tjänster i utbyte mot mat eller pengar. En 

del av deras kunder är personer som arbetar på stationen. Barnens föräldrar är oftast hemlösa, 

flyktingar eller alkoholister som bor nära och kommer till tågstationen för att träffa kompisar, 
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dricka eller arbeta och några introducerar sina barn till prostitution. Hotellprostitution är en 

annan form av prostitution som är organiserad med hjälp av de anställda på hotellen, som 

närmar sig hotellgästerna och berättar om möjligheten att få sexuella tjänster av barn. I 

Ryssland är det här en väldigt traditionell form av prostitution som utvecklades och växte 

under Sovjettiden (speciellt på hotell för utländska besökare). Idag är det vanligtvis vuxna 

kvinnor som jobbar på hotell, men några 16-17 åriga tjejer är också inblandade. Arrangörerna 

inom denna handel kan också, om kunden önskar, skaffa fram unga pojkar, oftast i 14-16 års 

ålder, men ingen manlig barnprostitution är permanent verksam på hotell (Ibid.).  

 

Klubbprostitution handlar om att det finns speciella ”stängda” klubbar där barnprostitution är 

mer formellt organiserad. Egentligen har inte barn tillträde till de flesta klubbar i staden, men i 

praktiken blir ingen tillfrågad att visa legitimation Det finns också nattklubbar som besöks av 

tonåringar från hög-inkomst familjer som är ute efter en rik potentiell make och samma 

klubbar besöks av män som är ute efter en flickvän i tonåren. Detta fenomen ses inte som 

barnprostitution trots att det handlar om sexuella relationer mellan vuxna män och tonårs 

flickor. Lägenhetsprostitution är barnprostitution som utförs i hemmet, typiskt för denna form 

av prostitution involverar en lägenhet som hyrs av en hallick där flera prostituerade barn 

jobbar (Gurvich et al. 2002). 

 

Samtalsservice är den typ av barnprostitution som tillhör eliten och är dyrast på den 

kommersiella sexuella marknaden i St Petersburg. Klienter värvas genom reklamannonser i 

tidningar eller på Internet och ringer ett telefonnummer för att beställa sexuella tjänster av 

barn och det numret går oftast till en mellanhand som ordnar med detaljerna. Barnprostitution 

i bastu och bad är sexuella tjänster som oftast säljs under täckmantel av legala affärer, såsom 

badhus eftersom det är illegalt med bordeller. Vissa badhus har permanenta barnsexarbetare 

men om en kund begär något utöver det ”vanliga” så kontaktas en annan verksamhet. 

Verksamhetens vinst delas mellan ägarna, arbetarna och de prostituerade barnen. Priserna 

ligger ganska ”normalt” på marknaden, men kan öka beroende på badhusets kvalitet (Ibid.).   
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5. Analys och sammanfattning 

Utifrån organisationsteorin kan vi få en förståelse för ECPATs uppkomst samt hur de tidiga 

händelserna av barnsexturism lade grunden för organisationen. Organisationsteorin kan 

användas till att förbättra strukturer och processer såsom nya kunskaper, lösningar och 

tekniker. I ECPATs fall handlar det om ett utbyte av kunskap länder, organisationer och 

samarbetspartners emellan. Resultat som ny teknik är bl.a. ECPAT Hotline som gör det 

möjligt att ta emot tips om barnpornografi, barnsexturism samt trafficking från allmänheten. 

Uppförandekoden speglas av organisationsteorin som en ny kunskap samt lösning på 

barnsexturism vilket gör ECPATs arbete medvetet, stabilt och målinriktat inom hotellkedjor 

och researrangörer. På individnivå påverkas ECPAT genom de enskilda individernas 

(anonyma) agerande utifrån ECPAT Hotline, individuella kunskaper inom lokala NGOs samt 

det arbete som utförs i förebyggande syfte i de olika världsdelarna. Fenomenet 

organisationsnivå inom ECPAT fokuserar på beslutsfattande, kommunikation och 

fastställandet av mål. ECPATs arbete i Afrika uppmuntrar samarbetet mellan lokala grupper 

och organisationer genom forum där människor delar sina erfarenheter och har tillställningar 

där uppbyggnad av resurser diskuteras samt planering av gemensamma initiativ. Med den 

interorganisatoriska nivån i åtanke ses ECPATs samarbetspartners samt organisationens 

sidoprojekt Global YPP, YPP South Asia och EICYAC. På interorganisatoriska nivån ligger 

fokus på förhållandet mellan olika organisationer, hur organisationsbeteenden påverkas av 

andra grupper och organisationer. Med fokus på förhållandet mellan olika organisationer kan 

det återspeglas i ECPATs förhandlingar som hölls i Tyskland 1993. Där skapades samarbete 

mellan Europeiska NGOs och Interpol, WTO och ILO. På världskongressen mot CSEC i 

Stockholm arrangerades samarbete mellan Unicef, ECPAT och den svenska regeringen.       

 

Gällande ECPATs målsättning är det kontinuerliga mål som existerar inom organisationen. 

ECPATs rättesnöre, det tillstånd organisationen strävar efter att uppnå, är upphörandet av 

CSEC runt om i världen. Målsättningen ses som ett önskat framtida tillstånd som 

organisationen bör styras mot. Målsättningen fungerar även som en legitimering, ECPATs 

beteende motiveras och görs förståeligt genom hänvisningen till det uppsatta målet.  

Målsättningen innehar även funktionen att bedöma ECPATs arbete, alltså de uppnådda 

resultaten jämförs med den uppställda målsättningen. ECPAT Sveriges påverkansarbete för 

att regeringen ska få upp ögonen för barnsexturism innehade en uppställd målsättning och den 

kan jämföras med resultatet som är att brottsområdet numera återfinns i regeringens särskilda 
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handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Fortsättningsvis tar organisationsteorin upp 

målförskjutning som innebär att målen hela tiden förändras. ECPATs målsättning grundar sig 

på den existerande efterfrågan av de olika formerna som CSEC innefattar. I och med ECPATs 

kontinuerliga mål, som ändras efter olika tidsperioder, innebär det att målsättningen inte kan 

förverkligas en gång för alla. Men ECPATs allmänna syfte, organisationens huvuduppgift, 

förblir detsamma. ECPATs grundidé var fokuserad på enbart Sydost Asien men med tiden 

skapades en målförskjutning och förändrade målet med fokus på hela världen.  

 

Organisationsteorin tar upp begreppet målstyrning, vilket innebär styrandet mot ett mål och är 

en process bestående av fyra faser. I planeringsfasen, som är grundläggande för styrningen 

mot målet, fastställs klara, specifika, tidsbestämda och operativa mål. Det första mötet i 

Thailand låg på en planeringsfas där fastställandet att vidta åtgärder och arbeta för att väcka 

en diskussion om barnsexturism samt operativa mål som att makthavarna skulle vidta åtgärder 

mot förövarna och bygga upp ett skydd mot offren. Konferensen i Tyskland låg i en 

planeringsfas där det beslutades att fortsätta mobilisering och opinionsarbete av ECPAT för 

ytterligare en treårsperiod. På den första världskongressen som hölls i Stockholm 1996 

fastställdes specifika mål och åtgärder mot CSEC som innefattade nationella handlingsplaner. 

I genomförandefasen mot ett mål är den enskilda individen ansvarig för hur målet nås. Den 

enskilda individen i ECPAT kan ses som hotellpersonal som enligt uppförandekoden anmäler 

barnsexturism eller personalen på passagerarrederierna som med ECPAT Sverige i ryggen 

arbetar aktivt mot barnsexhandel. Dessa individer bidrar på sina områden till att underlätta för 

ECPAT att nå sina mål. I registreringsfasen registreras resultat och resursanvändning, som 

t.ex. ECPATs arbete i Afrika där forum hålls och där erfarenheter diskuteras och utbyts. 

Resultat av studier samt analyser inom olika länder registreras och ses som ett system för 

resultatrapportering. I den sista fasen i processen att styras mot ett mål finns 

uppföljningsfasen där resultaten jämförs med de fastställda målen. Ett resultat som ECPAT 

Sverige åstadkommit är blockering av kommersiella barnpornografiska Internetsidor. 

Resultatet kan jämföras med de mål som ECPAT Sverige har för att skydda barn från 

kommersiell sexuell exploatering på Internet.  

 

Utgångspunkten med vår uppsats var att undersöka hur organisationen ECPAT arbetar för att 

uppnå sina fastställda och kontinuerliga mål gällande CSEC. Tillvägagångssättet utgjordes av 

att vi läste om ECPAT som är ledande inom fenomenet CSEC. För att försöka skaffa oss en 

förståelse för hur ECPAT arbetar mot detta problem samt organisationens utbredning, 
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opinionsarbete och struktur valde vi att utgå ifrån organisationsteorin. Därmed ställdes 

ECPATs mål i fokus som utgör en viktig del i vår uppsats. Vi kom fram till att ECPAT har 

kontinuerliga mål som är ständigt aktuella och som aldrig kan uppfyllas. ECPATs mål och 

resultat kan aldrig ses som något slutgiltigt, utan det är under ständig utveckling som fortlöper 

under olika tidsperioder. Med hjälp av organisationsteorin har vi kunnat skaffa oss ytterligare 

kunskap om ECPATs målsättning och målstyrning. Organisationsteorin underlättar för oss att 

se hur ECPAT ser på sina uppställda mål och den tillhörande process som medföljer under 

arbetets gång. Efter denna undersökning upplever vi att ECPAT arbetar på ett bra sätt mot det 

globala, komplexa och ibland diffusa problem som CSEC är. Vi tycker att den största 

anledningen till ECPATs framgång, som en väl fungerande organisation, ligger i den globala 

spridningen av deras budskap samt vision. ECPAT innehar en kunskap för att i 

opinionsarbetet försöka sträva mot att världens länder ska skapa debatt, arbeta parallellt och 

stifta nya lagar för att motverka CSEC.         
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6. Diskussion  

CSEC är ett viktigt område att belysa, i och med den globala problematiken området medför. 

Vi har besvarat och belyst ECPATs arbete mot CSEC. Vi har tagit upp och beskrivit hur 

ECPAT arbetar i de olika världsdelarna samt berört ECPAT Sveriges resultat av arbetet mot 

problemområdet. Fortsättningsvis har vi förklarat samt fördjupat oss i de tillhörande 

begreppen inom CSEC för att kunna få en djupare förståelse och inblick i fenomenet. Genom 

att tillämpa organisationsteori på ECPAT med syftet att underlätta förståelsen för 

organisationens mål har vi fått en inblick i ECPATs organisationsstruktur, opinionsarbete och 

utbredning. Historiskt sett började uppbyggnaden av ECPAT som organisation genom att ett 

antal länder i Asien tillkallade ett möte med fokus på det gemensamma problemet 

barnsexturism. På mötet startades en kampanj som skulle pågå i tre år med fokus på att 

försöka minska CSEC samt att skapa kontakter med polis, media, statliga institutioner och 

internationella organisationer för framtida samarbete. ECPAT har hela världen som 

arbetsplats i arbetet mot CSEC. Med fokus på de olika formerna av CSEC tydliggörs 

överlappningen samt hur nära prostitution, trafficking, sexturism och pornografi står i 

förhållande till det drabbade barnet. Ett barn kan gå igenom alla dessa former av CSEC, det 

kan först bli trafficking offer för sedan hamna på en turistort och bli utsatt för sexturism, 

vidare kan det leda till att barnet blir tvingad till prostitution och/eller pornografi. ECPATs 

mål är kontinuerliga och ändras under olika epoker beroende på vilken inriktning 

organisationen för tillfället fokuserar på. ECPATs målsättning kan aldrig bli något färdigt 

eller slutfört utan så länge efterfrågan finns på CSEC så är problemet bestående och därför 

behövs organisationer som ECPAT.   

 

Vi ser ECPAT som en samlingsplats för olika organisationer som arbetar inom forumet CSEC 

där samarbete inbjuds tillsammans med delad erfarenhet organisationerna emellan med 

ECPAT som stöttepelare. ECPAT utgör en bred kunskapssyn vilket underlättar för andra 

organisationer att ta till sig problemområden, processer, åtgärder samt operationella alternativ. 

Vi finner det svårt att skilja på de olika formerna barnpornografi, barnprostitution, trafficking 

och barnsexturism som löper parallellt med varandra inom ämnet CSEC. Begreppen 

överlappar och återspeglar ofta varandras områden vilket gör det svårt för betraktaren att 

urskilja samt förklara ett begrepp utan att nämna de övriga. Det är svårt att få ett realistiskt 

grepp om detta komplexa ämne som återfinns världen över och vi upplever det komplicerat att 

”ta på” ett sådant globalt problem som CSEC är.                
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Bilaga 

Artikel 1  

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

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  

(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; 

(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet;  

(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material. 

Artikel 35 

Konventionsstaterna skall vidta lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för 

att förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn för varje ändamål och i 

varje form. 

Artikel 36 

Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan skada 

barnet i något avseende. 

 

Tilläggsprotokoll 

FN:s generalförsamling antog tilläggsprotokollet om barnsrättigheter om försäljning av barn, 

prostitution och pornografi. Över 100 stater har ratificerat protokollet. Protokollet avser att 

klargöra och utöka kraven på staterna att vidta åtgärder för att skydda barnen mot CSEC. 

 

 

 


