
IDAG LANSERAS ÅRETS  
CHILD 10-PRISTAGARE 
– hyllas för sin kamp mot människohandel med barn 

Tiotusentals barn som tvingats på flykt mot Europa senaste åren har  
utsatts för eller löper stor risk att utsättas för människohandel och  
exploatering. Stängda gränser, bristfällig koordinering mellan länder och 
katastrofala levnadsvillkor i flyktingläger och mottagningscenter gör att 
barn idag riskerar att bli offer för människohandel och utsättas för slav- 
arbete, människosmuggling, kriminalitet och sexuella övergrepp. Barn som 
riskerar att försvinna helt under radarn och bli omöjliga att spåra mellan 
och inom Europas länder. 

Idag, på EU Anti-Trafficking Day, lanseras årets Child 10-pristagare i  
partnerskap med Sverige för UNHCR. Årets pristagare är samtliga hängivna 
och banbrytande ledare – som med sina organisationer kämpar för att stoppa 
människohandel av barn på flykt över Medelhavet och stärka barns rättig- 
heter under flykten mot Europa. 

Människohandel och exploatering med barn som söker skydd i Europa 
riskerar att fortsätta öka när de lagliga flyktvägarna undanröjs och människor 
på flykt tvingas söka allt farligare vägar mot friheten. För att uppmärksamma 
den enorma utsatthet som många barn som söker sig mot Europa delas årets 
Child 10-pris i år ut tillsammans med Sverige för UNCHR under temat 
‘Children in the hands of Europe’. 

– UNHCR, FN:s flyktingorgan, har lång erfarenhet av aktivt arbete 
längs migrationsvägarna mot Europa för att identifiera och skydda barn 
och unga som är eller riskerar att bli offer för människohandel och 
exploatering. Både enskilt och i samarbete med lokala organisationer 
driver UNHCR omfattande projekt för att stärka barns skydd under 
flykten. Tillsammans med gräsrotsorganisationer och andra ideella 
krafter är detta oftast de enda skyddsinsatserna som görs för att minska 
risken att barn utsätts för sexuell exploatering och annan människo-
handel, säger Åsa Widell, generalsekreterare för Sverige för UNHCR. 

Samtliga pristagare deltar i en prisceremoni och ett toppmöte i Malmö nästa 
år för att sätta fokus och detta första toppmöte utgör starten för det gemen-
samma arbetet i Child 10-gruppen för att uppmärksamma och förhindra 
barnsexhandeln och annan trafficking av barn på flykt i Europa. Under dessa 
dagar, 19-21 januari 2020, träffas pristagarna i Malmö för att diskutera 
gemensamma utmaningar, lösningar och dela erfarenheter med varandra. 
Toppmötet avslutas med ett seminarium med nationella och internationella 
politiker samt efterföljande gala och prisceremoni för att hylla pristagarna. 
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– Ett allt hårdare samhällsklimat i Europa med hat och rasism samt 
hot de kriminella krafter som tjänar stora pengar på exploatering av 
barn gör årets pristagare särskild utsatta i sitt arbete. Trots detta är årets 
pristagares inspirerande ledare på vilken en oerhörd skillnad Årets pris-
tagare visar på ett enormt mod där de i alla lägen står upp för de allra 
utsatta barnen. Vi är oerhört stolta över att få bjuda in dem till Sverige 
och Malmö i januari, säger Jacob Flärdh, Generalsekreterare Child 10. 

De 10 pristagarna erhåller en prissumma på 10 000 dollar samt ett stöd- 
program med såväl organisatoriskt och individuellt stöd för att stärka,  
utveckla och skapa hållbarhet i sin organisation. Dessutom arbetar pris- 
tagarna tillsammans under det kommande året för att bedriva gemensamt 
påverkans- och kampanjarbete för att uppmärksamma och förhindra  
barnsexhandel och annan människohandel med barn.

OM CHILD 10
Child 10 har som syfte att stödja gräsrotsorganisationer runt om i världen som  
kämpar för att förebygga och förhindra barnsexhandel. Child 10, som instiftats av 
Sophie Stenbeck och Sara Damber, utser varje år 10 modiga och inspirerande ledare 
som kämpar för dem mest utsatta barnen. Bland tidigare års uppmärksammade 
pristagare finns bl. a. Oby Ezekwesili, som initierade uppropet #BringBackOurGirls. 
Varje pristagare ges ett finansiellt stöd på 10 000 dollar samt ett stödprogram för att 
stärka sitt arbete. Utöver det arbetar de 10 pristagarna tillsammans under året för att 
lyfta frågan om människohandel och exploatering av barn.

OM SVERIGE FÖR UNHCR
UNHCR, FN:s flyktingorgan, leder internationella insatser för att skydda människor 
som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger 
livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande 
mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan 
kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även för att 
statslösa människor ska få en nationalitet. Sverige för UNHCR, UNHCR:s samarbets-
partner, samlar in pengar från den privata sektorn – företag, stiftelser och privat- 
personer – och ökar medvetenheten bland allmänheten om människor som har 
tvingats fly sina hem.
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Dedalus, Italien 
Glauco och Dedalus har stöttat 
mer än 4 000 ensamkommande 
barn som anlänt till Neapel under 
de senaste tio åren. Hans passion 
och hängivenhet för att stötta, er-
bjuda boende, vägar till försörjning 
och utbildning samt en trygg plats 
att vara på har förhindrat många 
barn från att annars exploatera och 
utnyttjas utanför skyddsystemen.

Family Counselors Association, 
Turkiet 
Güngör Cabuk är en av grundarna 
till Family Counselors Association i 
Turkiet. En av ytterst få organisatio-
ner som har kraft att driva kampen 
mot människohandel av barn på 
flykt som befinner sig i eller på väg 
genom Turkiet. Güngör är en av de 
ledande experterna på människo-
handel i Turkiet och har i decennier 
utbildat organisationer och myndig-
heter om exploatering av barn. 

MAEJT Guinea, Guinea 
Rouguiatou miste själv som ton-
åring flera vänner som drunknat 
på Medelhavet. Det gjorde att hon 
sedan dess vigt sitt liv åt att söka 
upp barn som är på väg att fly och 
informera dem om deras rättigheter 
samt risker i allmänhet och risker 
för människohandel i synnerhet 
längs flyktvägarna mot Europa.

Fundación Raices, Spanien 
Som grundare av Fundación Raices 
har Lourdes i mer än 20 år kämpat 
för de mest utsatta barnen. Idag 
driver organisationen mötesplatser 
och erbjuder rådgivning och stöd 
till barn som av olika anledning-
ar hamnar utanför det officiella 
skyddssystemet och riskerar att 
hamna på gatan.

RefugePoint, Schweiz 
Under Martins ledning har Refuge- 
Point utvecklat vidarebosättnings-
program i transitländer runt Nord-
afrikas kust där de särskilt fokuserar 
på att erbjuda skydd och alternativa 
boenden för de barn som är i störst 
riskzon för att utsättas för människo-
handel och exploatering.  

DETTA ÄR 
ÅRETS PRIS- 

TAGARE

Güngör Cabuk

Glauco Iermano

Rouguiatou Diallo

Martin Anderson

Lourdes Reyzabal
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Action Pro, Sierra Leone 
Nandi grundade Action Pro för att 
förhindra och förebygga risker med 
människohandel med barn längs 
gränserna i Sierra Leone och vidare 
upp mot Europa. Genom omfattan-
de uppsökande arbete längs vägar, 
busslinjer och gränspassager sprider 
de information och utbildar om hur 
barn som är offer för människo- 
handel kan identifieras och skyddas. 

Defence for Children  
International, Grekland 
Nantina är en förebild genom sitt 
arbete med barnperspektiv i mötet 
med barn som utsatts för människo-
handel under sin flykt. Tillsammans 
med sin personal erbjuder de juri-
disk och personlig rådgivning samt 
driver enskilda ärenden för barn i 
särskilt utsatt situation. Utöver det 
driver de opinionsbildning om den 
humanitära kris i Grekland som 
barn på flykt befinner sig i.

Greek Forum of Refugees, Grekland 
Yonous kom själv som ensam- 
kommande till Grekland från Afgha-
nistan 2001 och har lång erfarenhet 
av de risker och hot som barn och 
unga möter längs flyktvägarna mot 
Europa. Utifrån sin egen erfarenhet 
och övertygelse om att stärka rättig-
heterna bland dem som flyr skapade 
han Greek Forum of Refugees som 
ett samlande nätverk för att ena 
olika flyktinggrupper för stöd, råd 
och påverkansarbete. 

The Home Project, Grekland 
The Home Project drivs av en vi-
sion om att hela lokalsamhället be-
höver engageras för att skydda barn 
från övergrepp och utsatthet. The 
Home Project driver 10-talet skyd-
dade boenden för ensamkommande 
barn på flykt som befinner sig i 
Aten samt även stöd, utbildning 
och flertalet inkluderingsprojekt 
där de arbetar nära lokalsamhället 
utbildnings- och näringsliv. 

Nandi D. ZuluNantina Tsekeris

Sofia Kouvelaki

Yonous Muhammad

Network against Commercial 
Sexual Exploitation of Children/
ECPAT, Turkiet 
Ezgi är ungdomskoordinator och 
ansvarig för det direkta arbetet mot 
barn och unga. Hon är en stark 
försvarare för såväl barns rättigheter 
och barns perspektiv och möter 
regelbundet barn i olika flykting- 
läger för att utbilda om hur barn 
kan undvika risker för människo-
handel och exploatering.

Ezgi Yaman
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