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Elever i upprop
för utsatta barn
Klass 6A i kampanj vid Hornstull.
tionen Trasdockans dag
arrangeras av föreningen
ATSUB, anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, och
syftar till att skapa debatt
och uppmärksamhet kring
utsatta barns situation.
– Vi kommer i kontakt
med väldigt många barn
som far otroligt illa och
tycker det är viktigt att folk
får reda på det. Vår uppfattning är dessutom att det
här problemet ökar, säger
Birgitta Holmberg, ordförande i ATSUB:s Stockholmsavdelning på Brännkyrkagatan.

”Trasdockan! Vi accepterar
inte när barn utsätts för
våld. Det ﬁnns föräldrar
som inte behandlar sina
barn rätt, och då får de ingen bra uppväxt.”
Det och mycket annat
kunde man läsa på de lappar som eleverna i klass 6A
på Högalidsskolan delade
ut i samband med manifestationen Trasdockans dag i
helgen.
Den årliga manifesta-

Eleverna i klass 6A är några
av dem som nappat på uppropet. I skolan har de bland
annat pratat om olika slags
övergrepp som barn kan bli
utsatta för.
– Vi har pratat allmänt
om våld som ﬁnns i hemmet och vad det leder till,
säger läraren Margita Johansson.
Hur har barnen reagerat på de diskussioner
som varit?

– De tycker nog att de
redan visste om att sådant
fanns men att de ville hjälpa
till och göra något för de här
barnen.
Därför beslutade sig klassen för att dela ut ﬂygblad
med information om Trasdockans dag och ett häfte
med barnens egna texter.
Barn som utnyttjas sexuellt eller de som känner
barn som gör det kan kontakta föreningen ATSUB för
att få stöd och hjälp.
Förutom stödsamtal via
telefonen har föreningen
stödgrupper där utsatta
barn och deras anhöriga får
träffa andra i samma situation.
Man erbjuder också hjälp
i rättsliga frågor och stöd i
kontakter med myndigheter.
Information om föreningen ﬁnns på webbplatsen
www.atsub.se.
● Anna Rönngren
anna.ronngren@mitti.se
tel 550 551 27
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Många barn utsätts
för övergrepp utan
att någon vet om
det. Några som
uppmärksammat
problemet är Högalidsskolans elever
som förra veckan
informerade människor vid Hornstull
om Trasdockans
dag.

