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Inledning 
 
Vi riktar ett stort tack till alla som bidragit i arbetet för att uppmärksamma 
människohandel och för att utveckla RealStars verksamhet.  

    
   Allmänt om verksamheten 

Föreningen RealStars är en nystartad ideell organisation i Göteborg (2010), med syfte att 
verka för en bättre värld fri från sex trafficking. RealStars arbetar nationellt och inom EU 
genom kampanjer och opinionsbildning.  Designade modeprodukter kommer framöver att 
bli en kanal för kampanjer för Fair Sex – Fashion for Fair Sex. 
 
RealStars verkar för ett socialt hållbart samhälle. RealStars baserar arbetet på FN:s 
barnkonvention, FN:s Kvinnokonvention samt den Allmänna förklaringen om mänskliga 
rättigheter. 
 

 
Vision 
Föreningen har bildats med det långsikta målet att bidra till att motverka prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Visionen är att bidra till att skapa ett mer 
jämställt samhälle med respekt för kvinnors mänskliga rättigheter. 
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Syfte 
Föreningens syfte är att skapa ny kunskap som bidrar till att utforma påverkansarbete 
som vänder sig till en bred audiens av medborgare och skapa engagemang.  
Driva opinion och påverkansarbete som syftar till att skapa förändringar i samhället som 
på ett effektivare sätt begränsar prostitution och sex trafficking. 
 

Verksamhet 2010 
Föreningens verksamhet består främst i att ta fram underlag, bistå med studier och 
annat utvecklingsarbete för att kunna bedriva effektiva kampanjer och opinionsbildning 
till en bred målgrupp för att motverka sex trafficking. Föreningen kommer att bedriva 
kampanjer i flera länder i Europa. Föreningens verksamhet kan även vara inriktad på 
seminarier och aktiviteter.  
Föreningen har sedan starten 2010-03-03 påbörjat arbetet enligt ovan beskrivning. 

 
Aktiviteter under första året: 

 
Research och förberedelse för politisk påverkan 

- Kontaktat flera EU-parlamentariker och ställt frågor kring partigruppernas arbete 
på Europanivå för att motverka prostitution och trafficking. 

- Research och genomgång av material kring utvecklingen av frågan i Sverige och i 
Europeiska länder.  

- Deltagande i traffickingkonferens arrangerat av UNIFEM. 

- Undersökt potential för politiskt påverkan och bl a kontaktat specialiserade företag 
med expertis kring lobbying och kommunikation med politiska EU och 
beslutsinstanser. 

- Kontaktat internationella organisationer med expertis i frågan enlig ovan. 

- Planerat för kampanjen Make Fair Sex Real, vilket inneburit ett flertal kontakter 
med olika aktörer bistått arbetet. 

- Genomfört en preliminär genomgång och kontakt med potentiella butiker.  

Sociala medier och opinionsbildning 
- Byggt upp en Blogg och Facebook sidan. 

- Väckt opinion kring trafficking och prostitution främst genom sociala medier där 
webbplatsen och bloggen utgör en plattform 

- Genomfört ett flertal intervjuer med personer som Henning Mankell och ett flertal 
artister 

Resultatuppfyllelse (uppdraget) 
RealStars har under första verksamhetsåret bedrivit verksamhet inom ramen för 
målsättningar, syfte med verksamheten. RealStars har dels byggt upp kompetens och 
kunskap samtidigt samlat många eldsjälar i föreningen som tillsammans med grundarna 
till föreningen bedrivit en rad aktiviteter som med uppnått resultat att påvverka både en 
bred allmänhet samt politiker, främst på EU-nivå. 
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Förutom att grundarna investerat tid har kostnader i form av hyra i lokal, telefon och 
internet, skänkts till föreningen.  Andra kostnader är för webbutveckling som flera 
aktörer också skänkt föreningen. 
 

Organisation 
Organisationen har inledningsvisa haft en styrelse på tre personer med syfte att 
grundlägga verksamheten inför en kommande utvidgning av styrelse och advisory board 
inför 2011. Ett antal personer har varit delaktiga i utvecklingen och organisationen har 
engagerat personer även via Facebook och bloggen. 
 

Slutord verksamhet 
Både företag och enskilda personer har bidragit till verksamhetens utveckling. Tid och 
kompetens som värderas högt och motsvarar åtskilliga hundra arbetstimmar och 
tusentals kronor.  Organisationen har lagt en grund och har planerat för en större 
kampanj under 2011, Make Fair Sex Real. Resultat och ställning nedan redogör för 
grundkostnader för att kunna driva verksamheten och vilka tillförts av en av grundarna 
till föreningen, Butterfly R & C. Övriga gåvor tas inte upp i resultat och balansräkningen. 
 

Resultat och ställning (ekonomiskt) 
Föreningens rörelseresultat uppgår till 0 kr 
  
 
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande noter och 
redovisningsprinciper.  
Noter med redovisningsprinciper  
Belopp i kr om inget annat anges 
 
 
 

  
  
    
 
  
 
 

(1)  
- Kostnader för hyra av kontoret som Realstars delar med Butterfly 
- Malins mobil räkningar 
- Malins bredband  

 
Vi anser att en rimlig och blygsam fördelningsnykel är 15% vilket innebär 
att föreningen får bära 15% av de ovanställda kostnaderna som Butterfly 
har stått för. 

 
 
 
 

Kategori 2010-03-01 till 2010-12-31 Schablon Kostn Realtars IF 
Lokalhyra 35 318 15% 5 298 
Mobil 5 061 15% 759 
Bredband 4 472 15% 671 
Summa 44 851  6 728 
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