
RealStars är en ideell organisation som har funnits sedan 2010. 
Vi jobbar mot trafficking både inom Sverige och EU genom opinionsbildning och 

olika kampanjer med stöd i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
RealStars vill genom samverkansprojekt och kunskapsspridning förändra livet för 

miljontals kvinnor, män och barn som är utsatta för människohandel.

Vid betalning via internetbank:
Märk betalningen med din emailadress.

ÄR SEXTRAFFICKING VERKLIGEN ETT PROBLEM?
FN uppskattar att cirka 4 miljoner människor blir traffickerade per år runt om i världen. Ett fler-
tal av offren säljs till Europa; den kontinent som har högst antal sexslavar per invånare i världen. 
Förändringar är dock möjliga om insatser sker både i så kallade rekryteringsländer och i de länder 
där sexslaveri sker. Det är här RealStars blir aktuell i vår ställning som en ideell organisation som 
vill inspirera alla att verka för frihet och Fair Sex. Därigenom vill vi främja ett socialt hållbart sam-
hälle fritt från trafficking.

HUR ARBETAR VI?
Under ledstjärnan Fair Sex sätter RealStars ljus på människohandeln i Europa. RealStars gör det 
möjligt för alla att vara med och verka för förändring här och nu! Genom att arbeta förebyggande 
via kampanjer och opinionsbildning kanaliserar RealStars den starka opinion som finns för ett 
Europa fritt från trafficking.

MEDLEMSKAP I REALSTARS INNEBÄR ATT:
Du ställer dig bakom FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och tar ställning för den enskilda 
individens okränkbarhet.
Du stödjer vårt förebyggande arbetet mot trafficking här i Sverige och i andra Europeiska länder.

Du erhåller information om våra kampanjer och framsteg på den politiska scenen.
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BLI MEDLEM I REALSTARS
- GÅ MED OCH STOPPA DEN MODERNA SLAVHANDELN
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Fyll i 

 meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 
 avsändaruppgifter 
 betalningsmottagare 
 belopp 
 betalningsmottagarens bankgironummer 

Tips 
 Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. 

Klipp längs den streckade linjen 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI  
Meddelande till betalningsmottagaren 

Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 
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