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PRISAT INITIATIV	 
#VÅGATALA - ÅRETS INITIATIV MOT SEXUALBROTT! 

Sebastian & Henrietta Lysén mottog Trasdockans Pris 2014 för sitt 
personliga engagemang och effektiva arbete för att bryta tystnad 
och tabu kring sexualbrott! 

Det var under lördagen som Trasdockans Dag arrangerades för tolfte året 
i rad av organisationen ATSUB. Temat för årets evenemang var tysta skrik 
och som tidigare år skrek man tillsammans högt för de som utsatts för 
övergrepp av vålds- och sexualbrott. Syftet är att uppmärksamma 
mörkertalet och bryta den tystnad som ligger spänd över samhället 
gällande ämnet.


Medborgarplatsen fylldes av röster genom representanter från olika 
organisationer, artister som Niello och Diversity samt initiativtagarna 
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Med sitt initiativ har HS 
LYSÉN lyckats sprida 
tabubrytande attityd 
kring sexualbrott och 
nu erhållit Trasdockans 
Pris 2014.
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Henrietta och Sebastian Lysén som 
presenterade #Vågatala och mottog 
Trasdockans Pris.


#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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Det var med stort intresse från åhörare Sebastian och 
Henrietta presenterade sitt initiativ och den stora 
spridning det har fått såväl online som med sitt armband.

”Jag vill säga tack till alla 
er som bär huvudet högt 
och vågar tala, vågar 
fråga och vågar lyssna - ni 
som hör de tysta skriken.” 

 	 	 	 	 - SEBASTIAN LYSÉN


