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#VÅGATALA 
ÅRETS INITIATIV: Nominerade till Trasdockans Pris 2014! 

NOMINERING / SKRIK FÖR TRASDOCKAN / ENORMT STÖD 
En knapp månad efter att kampanjen för att bryta tystnad och tabu 
officiellt drog i gång är #vågatala potentiell mottagare av 
Trasdockans Pris 2014 - priset för ett betydande initiativ i arbetet för 
en trygg barndom; mot missförhållanden och övergrepp. 

Initiativtagarna Sebastian och Henrietta Lysén är en av de tre nominerad 
till Trasdockans Pris 2014 som delas ut den 23 augusti i samband med 
årets upplaga av Trasdockans dag. De är även särskilt inbjudna att tala 
och dela med sig av visionen och syftet med #vågatala.
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Trasdockans Pris delas 
ut under Trasdockans 
dag som äger rum på 
Medborgarplatsen i 
Stockholm. 
> 23 augusti kl 16.00
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Med sitt handtillverkade signatursmycke som 
lanserades i samband med initiativet har de fått en helt 
ny spridning. Syftet är primärt att nå ut i media, social 
media och online där primärt unga rör sig; men med en 
produkt har ordet även nått ut i fysisk form vilket tar 
initiativets inverkan till en större nivå. Planer på fler 
produkter finns och vi kan räkna med ett par tillskott 
senare i höst. Kampanjen drivs icke vinstdrivande.


!
#VÅGATALA - bryt tystnaden, bryt tabun. 
Kampanjen är ett initiativ fokuserat på att bryta tabun 
kring sexualbrott, för att motverka och förebygga 
följderna av dessa som förvärras av den bristande 
öppenhet och kunskap som råder kring ämnet.


Initiativet innefattar primärt spridning av material och 
fakta i media, social media och genom myndigheter, 
organisationer, skolor och föreningar där framförallt barn och unga finns. Som ett led mellan offer 
eller förövare och hjälp finns www.vågatala.nu som ett verktyg online med hänvisning till redan 
befintliga forum.	


Initiativet drivs som en kampanj beroende av HS LYSÉN som axlar rollen som budbärare och 
förebilder i frågan om att våga tala. Ett signatursmycke säljs för att bekosta arbetet samt för att i 
fysisk form sprida kampanjen vidare. För mer information, besök hemsidan vågatala.nu.
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Signatursmycket har under sin knappa månad 
fått riktigt bra spridning på kampanjen. 
Armbandet bärs av bland andra Top Model-
vinnaren Feben Negash. (bild i mitten)

”Vi ska skrika för 
trasdockan och 
bryta förövarnas 
bästa skydd, 
tystnaden.” 

    — SEBASTIAN LYSÉN


