Pressmeddelande: 34 ideella barnrättsorganisationer underkänner regeringens första rapport om åtgärder mot
nutida slaveri.
34 barnrättsorganisationer, däribland ECPAT, Rädda Barnen, BRIS, UNICEF, Plan Sverige samt Svenska
Kyrkan riktar svidande kritik mot regeringens åtgärder mot barnsexhandel. Regeringen ignorerar de facto brott
relaterade till barnsexturism. Hundratusentals om inte miljoner övergreppsbilder på barn inte undersöks av
svensk polis. Sverige bekämpar inte alls efterfrågan, nämligen den roll de har som exploaterar barn genom att
betala för barnpornografi, och barnsexturism och trafficking av barn i sexuella syften. Därigenom gynnar
svenskar detta nutida slaveri.
Organisationerna kritiserar att den svenska regeringen och svenska myndigheter de facto ignorerar brott
relaterade till barnsexturism. Enligt en undersökning från Stockholms Universitet 1 kan svenska barnsexturister
utan risk för straff resa utomlands och där exploatera utländska barns kroppar. De svenska myndigheterna har
misslyckats med att ställa förövarna inför rätta och att ge offren upprättelse.
ECPAT Sverige och de andra barnrättsorganisationerna uppmärksammar att hundratusentals övergreppsbilder
inte undersöks av svensk polis. Varje barnpornografisk bild som inte undersöks är en tragedi. En bild kan leda
till att ett barn räddas från pågående övergrepp. Det svenska rättsväsendet behöver mer resurser och bättre
politisk prioritering av de brott som utgör dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.
Barnrättsorganisationerna välkomnar den uppmärksamhet som ägnats ensamkommande asylsökande barn, men
mycket återstår att göra. Det kommer många andra barn utan tillsyn till Sverige, som också är mycket sårbara för
exploatering. Brevets undertecknare förväntar sig att relevanta myndigheter, utan att diskriminera, skyddar alla
barn oavsett deras juridiska status i enlighet med Barnkonventionen, och vidtar åtgärder för att hitta de kryphål i
systemet som utnyttjas av människohandlare.
Sverige bekämpar inte tillräckligt efterfrågan. I praktiken blundar man för de som exploaterar barn genom att
betala för offrens kroppar inom barnpornografi, barnsexturism trafficking av barn i sexuella syften och
därigenom gynnar detta nutida slaveri.
Barnrättsorganisationerna skriver ett skarpt brev till FNs Barnrättskommitté med anledning av Sveriges initiala
regeringsrapport avseende implementeringen av Barnkonventionens Tilläggsprotokoll om Försäljning av Barn,
Barnprostitution och Barnpornografi.
Brevet är undertecknat av Adoptionscentrum, BRIS, ECPAT Sverige, ECPAT Sveriges ungdomsgrupp,
Equemenia, Frälsningsarmén, Frälsningsarméns ungdomsförbund, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn
med Familjer, Globträdet, Hjärtebarnsförbundet, IPA – Barns rätt till lek, Nobab, OMEP, Plan Sverige,
Riksförbundet FUB, Riksförbundet Hem och skola, Riksföreningen för skolsköterskor, Riksorganisationen Haro,
Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund, Röda Korsets ungdomsförbund, Salt – barn och unga i EFS,
Stiftelsen ICDP Sweden, Svenska Korczaksällskapet, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans unga, Svenska
Scoutrådet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund, Sveriges Kristna
Råd, Unga Örnars Riksförbund, UNICEF Sverige, Verdandi, World’s Children’s Prize Foundation.
Besök www.ecpat.se
För mer information:
Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, 08-611 99 34, mobil 0733 42 77 66
Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige, 08-611 99 34, mobil 070 548 45 64.
ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete
motverkar spridning av barnpornografi, sätter fokus på barnsexturism och försvårar för människohandlare som
förser sexmarknaden med unga offer. ECPAT-organisationer finns i 84 länder.
Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
ECPAT International: www.ecpat.net.
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Om barnsexturism / svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder, forskningsrapport på initiativ av ECPAT Sverige, utförd av
Christian Diesen och Eva Diesen, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, 2008. Rapporten finns tillgänglig på www.ecpat.se.

