SEXTORTION
Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption
och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras och
förstås för att bäst kunna hanteras i policy och praktik? Hur kan dynamiken kring sextortion
förstås på landnivå och hur kan fenomenet mer systematiskt och effektivt bekämpas inom
utvecklingssamarbetet? Dessa frågor undersöks i rapporten Sextortion: Corruption and
Gender-Based Violence.
Författarna kartlägger kunskapsläget och presenterar fallstudier från Tanzania och Colombia. Rapporten drar
slutsatsen att maktobalansen och transaktionsaspekten

är centrala för förståelsen av sextortion. Den listar vidare
några huvudpunkter som ringar in hur sextortion bör angripas inom utvecklingssamarbetet.

HUVUDPUNKTER:
1

Introducera och använd en tydlig definition av sextortion, som är ändamålsenlig
för biståndet.

2

Länka samman agendor om anti-korruption och GBV, samt sexuell exploatering,
övergrepp och trakasserier (SEAH) i policy och praktik, och se till att tillräckliga resurser
görs tillgängliga för detta arbete.

3

Verka för policyramverk för, och reglering av, sextortion på alla nivåer.

4

Angrip sextortion inom utvecklingsarbetet på ett systematiskt sätt och öka kunskapen
och medvetenheten om sextortion bland utvecklingsaktörer.
Hela rapporten med fler rekommendationer finns på www.eba.se
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SEXTORTION
The abuse of power and position in exchange for sexual favours – sextortion – is both a form
of corruption and of gender-based violence (GBV), which makes it difficult to address. How
should the concept of sextortion be defined and understood in order to best tackle sextortion
in policy and practice? Which dynamics of sextortion can be identified at the country level and
how can it be better dealt with in development cooperation? These questions are addressed
in the EBA-report Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence.
The authors map existing knowledge, identify gaps and
present case studies of sextortion in Tanzania and Colombia. The report concludes that the power asymmetry and

transactional aspect associated with sextortion are central
to its understanding and lists recommendations of how to
address sextortion in development work.

RECOMMENDATIONS:
1

Introduce and use a clear definition of sextortion that is fit for purpose in development
cooperation.

2

Link agendas on anti-corruption and GBV and sexual exploitation, abuse and harassment (SEAH) in policy as well as practice, and make sure there are resources available
for this work.

3

Promote policy and regulation of sextortion at all levels.

4

Systematically address sextortion in development practice and increase knowledge and
awareness of sextortion among development actors.
The report can be downloaded from www.eba.se
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