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Om Treskablinoll  

”Alla barn i Sverige ska klart och tydligt veta vad integritet är. Varje generation som 
lär sig det är en räddad generation.” – Elaine Eksvärd, grundare. 

Treskablinoll grundades år 2017 av retorikern Elaine Eksvärd som själv är en överlevare av sexuella 

övergrepp som barn. Treskablinoll är en ideell förening, där intäkterna går till arbetet med att ge alla 

barn den trygga barndom de har rätt till - en barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns 

framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en 

tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer, jurister och personer som 

jobbar på de platser där barnen vistas, skapar Treskablinoll brottsförebyggande och utbildande 

insatser så som Förskolebrevet, Idrottsbrevet och Grundskolebrevet.  

Treskablinoll skapar sociala kampanjer som leder till förändring med hjälp av det sociala trycket och 

bedriver påverkansarbete för att synliggöra problemet och ställa krav på strukturella 

systemförändringar. Verksamheten vägleds av barnkonventionens bestämmelser och principen om 

barnets bästa.  

Värdegrunden bygger på allas lika värde, jämställdhet, mångfald samt människans rätt till sin egen 

kropp, tankar och värderingar. Treskablinoll verkar aktivt för det nationella arbetet med de globala 

målen för hållbar utveckling. Främst relaterar verksamheten till mål 3, Hälsa och välbefinnande 

genom insatser mot psykisk ohälsa, men också mål 5, jämställdhet genom insatser mot övergrepp 

mot flickor och unga kvinnor, och mål 16, fredliga och inkluderande samhällen. Detta görs genom 

insatser mot sexuellt utnyttjande av barn.   

Bild 1. Elaine Eksvärd, grundare. 



 

TRESKABLINOLL           ORG.NR. 802513–4795               VERKSAMHETSBERÄTTELSE- 2021  Sida 4 av 18 

 

Verksamhetschefen har ordet 

 

När denna verksamhetsberättelse skrivs har den pågående covid-19-pandemin avtagit i världen och 

ersatts av Rysslands ockupation av Ukraina. Ett krig som försätter landets 7,5 miljoner barn i en 

påtaglig otrygghet. Barn är de som drabbas hårdast under en humanitär krissituation, som krig är, 

med ökad utsatthet för våld, trauma, övergrepp och exploatering. Både vi som organisation och vi 

som samhälle, behöver verka för att hjälpa barnen som är på flykt från Ukraina under det kommande 

året.  

Verksamhetsåret 2021 har likt föregående år varit starkt präglat av den pågående covid-19 

pandemin, med restriktioner som har begränsat möjligheten till fysiska träffar och tillställningar. 

Under 2021 var vi väl förbereda för detta tack vare de anpassningar vi genomförde året innan, med 

digitala möten, årsmöte, seminarier och föreläsningar. Samtidigt har 2021 varit ett spännande och 

händelserikt år för oss som förening. Vi har skaffat 90 konto, fått nära 200 månadsgivare och lika 

många stödmedlemmar, anordnat 10 digitala föreläsningar på temat Trygg barndom, genomfört 

projektet Schysst Spel med 15 workshops, utvecklat och producerat en digital utbildning på vår 

hemsida om integritet för alla som jobbar med barn i förskoleålder, och drivit kampanjen 

”Byxskyddslagen” med 14 122 underskrifter, samt fått vårt mest efterlängtade projekt 

”Grundskolebrevet” beviljad av Allmänna Arvsfonden.  

Det jag ser mest fram emot för kommande verksamhetsår är självklart att få dra igång arbetet med 

att skapa Grundskolebrevet tillsammans med nya kollegor. I och med de många projekt vi kommer 

driva under 2022, kommer vi kunna bli flera personer på kansliet. Det kommer ge oss muskler att 

kunna göra så mycket mer.  

Bild 2. Farhad Mazi Esfahani, verksamhetschef. 
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Verksamheten 

 

Vision  

Alla barn har rätt till en trygg barndom – en barndom fri från sexuella övergrepp.  

Föreningens syfte  
Föreningens syfte är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp mot barn i Sverige 

genom informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.  

Långsiktigt mål  
Överallt där barn finns ska information och kunskap kring barns rättigheter och kroppsliga integritet 

finnas, för att kunna främja barns integritet och förhindra sexuella övergrepp.  

Verksamhetsmål år 2021 
Under 2021 har vi arbetat mot målet att stärkta förutsättningar för att förhindra övergrepp genom 

utbildning av vuxna och samtidigt stärka barns kunskap om sina kroppsliga rättigheter. För att nå 

målet har vi drivit flertal projekt under året med dettas syfte så som Trygg barndom och Schysst Spel.  
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Styrelsen

 
Bild 3. Treskablinolls styrelse vid årsmötet 2021. Övre rad från vänster: Ulrika Malmberg Livijn, Elaine Eksvärd och Anne 
Marie Brodén. Nedre rad från vänster: Sara Uhlén, Nina Johansson och Ulrika Karlsson. 

Vid årsmötet i april 2021 valdes Treskablinolls styrelse, bestående av: 

● Ulrika Malmberg Livijn, ordförande. Grundare av Livijn Advisory AB, tidigare advokat och 

chefsjurist. 

● Anne Marie Brodén, ledamot. Ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset, tidigare ordförande 

för Förbundet Sankt Lukas och riksdagsledamot. 

● Elaine Eksvärd, ledamot. Retoriker, författare och grundare av Treskablinoll. 

● Nina Jonsson, ledamot. Rektor i Stockholm Stad och tidigare skolchef för grundskolan på 

utbildningskontoret i Sollentuna kommun. 

● Ulrika Karlsson, ledamot. Riksdagsledamot och expertrådgivare till Förenta nationerna (FN) inom 

jämställdhet och hälsa, samt särskild rådgivare i hälsa till Interparlamentariska Unionen (IPU). 

● Sara Uhlén, ledamot. Auktoriserad redovisningskonsult och partner på Grant Thornton. 

 

Under året har styrelsen drivit strategiska frågor med fokus på föreningens utveckling och framtid. 

Stort fokus har legat på föreningens projektansökan ”Grundskolebrevet” till Allmänna Arvsfonden, 

och till att stärka insamlingsarbetet med månadsgivare. Styrelsen har haft sex protokollförda 

sammanträden under 2021.  
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Advisory board 

 

Bild 4. Från vänster i bild: Maria Dufva, Erik Grönberg och Jennifer Pettersson. 

Treskablinolls Advisory Board är en utomstående expertgrupp som är rådgivare till föreningens 

styrelse och verksamhet. Styrelsen väljer in medlemmar till Advisory Board utifrån kompetens och 

expertis. Advisory Board är ett stöd för föreningen i strategifrågor och i enskilda projekt. Inom 

Treskablinolls Advisory Board finns personer med kunskap i frågor som rör kriminologi, barns 

rättigheter, våld och sexuella övergrepp mot barn, förebyggande arbete med barn och familjer i 

utsatta situationer samt kunskap om idrottsrörelsens arbete mot sexuella, fysiska och psykiska 

övergrepp. 

Styrelsen har valt följande personer till Advisory board: 

● Maria Dufva, kriminolog, föreläsare och författare. 

● Erik Grönberg, överlevare, föreläsare och författare.  

● Jennifer Pettersson, elitgymnast, tränare och ambassadör för Idrottsbrevet. 

Revisor 
Vid årsmötet 2021 beslutades det att ge Mats Myhrgren, auktoriserad revisor vid Stromson 

Revisionsbyrå, fortsatt förtroende som föreningens revisor. 

Säte & kansli 
Treskablinoll är en nationell organisation som har sitt säte i Stockholm. Kansliet har kontor på 

Södermalm i Stockholm.  

Personal 
Treskablinoll har i genomsnitt haft en anställd på 100 procent, och tre volontärer på 10 procent 

under det gånga verksamhetsåret. 
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Förebyggandeverksamhet 

Förskolebrevet 

 
Bild 5. Den digitala utbildningen på hemsidan treskablinoll.nu 

Förskolebrevet startade 2017 som en insats för att synliggöra behovet av att arbeta med kroppslig 

integritet inom förskolan. Insatsen bestod av riktlinjer framtagna av experter för integritetsarbete 

inom förskolan och ett förskrivet brev som föräldrar kunde mejla till barnens förskola. Brevet 

innehöll information om vikten av att arbeta med kroppslig integritet och uppmaning att ansluta sin 

förskola till Förskolebrevet och börja arbeta efter de riktlinjer vi tagit fram för att bidra till att 

förebygga sexuella övergrepp mot barn.  

Idag är Förskolebrevet ett av våra tematiska områden som vi arbetar med som en integrerad del i vår 

ordinarie verksamhet. Varje år skapar vi nya projekt inom ramen för arenan förskolan och 

målgruppen, barn i förskoleålder och vuxna som jobbar inom förskola, för att stärka arbetet med att 

lära barn om kroppslig integritet och ge vuxna verktyg för att se signaler på när ett barn far illa och 

veta vad de ska göra. Den sista december 2021 var 399 förskolor runt om i Sverige anslutna till 

Förskolebrevet.  
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Trygg barndom  
Under 2021 har vi inom ramen för Förskolebrevet arbetat med projektet ”Trygg barndom” där vi har 

tagit fram en digital utbildning för vuxna som arbetar med barn inom förskola. Under våren och 

sommaren genomförde vi en undersökning för att identifiera behoven genom rundabordssamtal 

med experter inom förskolepedagogik, kriminologi och barnpsykologi, samt intervjuer med rektorer. 

I undersökningen framkom både önskemål och behov av kunskaps- och kompetensutveckling kring 

integritet för personal samt brist på interna resurser för detta på förskolor.  

En viktig insikt från detta förarbete var att vi behöver utbilda vuxna som arbetar på förskola om 

integritet, så att dessa i sin tur kan lära barnen som de möter. Detta resulterade i att vi under hösten 

utvecklade en digital utbildning anpassad för personer som arbetar med barn i förskola för att stärka 

deras kunskap om integritet och sexuella övergrepp.  

Den digitala utbildningen består av 12 lektioner med förinspelade föreläsningar av Elaine Eksvärd, 

grundare av Treskablinoll, Maria Dufva, kriminolog och författare och Maria Treiberg, grundare av 

Önskeförskolan och föreläsare. I utbildningen varvas föreläsningar med case-studier, faktasidor och 

diskussionsövningar som anställda inom förskolan kan genomföra både enskilt och gemensamt. 

Utbildningen täcker alla de frågor och behov som förskolan uttryckt så som "vad är kroppslig 

integritet", "hur lär vi barn det i förskolan", "vad är sexuella övergrepp", "hur kan förskolan arbeta 

brottsförebyggande" samt "hur upprättar vi en oros- och polisanmälan".  

Utbildningen som vi kallar “Grundkurs i integritetsarbete för förskolan” lanserades kostnadsfritt på 

vår hemsida treskablinoll.nu den 10 december. Information om utbildningen mejlades ut till samtliga 

rektorer på de närmare 400 förskolor som var anslutna till vår insats Förskolebrevet. Under 2022 

kommer vi att fortsätta sprida utbildningen till förskolor runt om i Sverige. 
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Idrottsbrevet 
Idrottsbrevet är en insats riktad till idrottsföreningar som skapades redan 2017. Insatsen har sedan 

dess utvecklats till ett tematiskt område som omfattar ledarutbildning i integritet, riktlinjer och 

metodmaterial för idrottsföreningarnas arbete med kroppslig integritet. Per den 31 december 2021 

hade 61 idrottsföreningar runt om i landet anslutit sig till Idrottsbrevet, som nu når ut till drygt 30 

000 barn och ungdomar runt om i Sverige.   

Schysst Spel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom ramen för Idrottsbrevet har vi, under verksamhetsåret, utvecklat och genomfört projektet 

”Schysst Spel”. Syftet med Schysst Spel var att stärka barns kunskap om kroppslig integritet och 

samtycke, för att tidigt rusta barn med ord och förståelse för att kunna säga ifrån och säga till om 

någon, vuxen eller annat barn, är gränsöverskridande eller inkräktar på deras kroppsliga integritet. 

Projektet riktade sig till barn i åldrarna 7–11 år och genomfördes i samverkan med fyra 

idrottsföreningar: Alvik basket, Fryshuset basket, GT Söder HK och Solberga BK. Projektet grundar sig 

på evidensbaserad forskning för att förhindra sexuella övergrepp inom idrotten och utgår från 

workshops med idrottsföreningars barngrupper. Under 2021 har vi utvecklat och testat 

metodmaterial for workshop med barn. Workshopmaterialet har utvecklats i samverkan med fyra 

idrottsföreningar och pilottestats på deras barngrupper. Under sommaren genomförde vi 15 

workshops med total 300 barn.  

Under workshoparna har barnen fått prata och lära sig om normer och värderingar, om kroppen, 

privata kroppsdelar, samtycke - hur man får och ger samtycke, hur man sätter gränser och 

respekteras andras gränser, vad man ska göra om någon inte respekterar ens gränser, bra och dåliga 

hemligheter samt faror och övergrepp på nätet (grooming). 

Bild 6. Workshop med GT Söder HK. Flickor 11 år. Bild 7. Workshop med Alvik BK. Flickor och pojkar 6-7 år.  
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Under workshoparna uppmuntrar vi till dialog och samtal genom att blanda anekdoter, fakta med 

övningar och lek. För många barn var workshopen troligen enda tillfället att få prata om dessa viktiga 

frågor öppet med en vuxen. Varje workshop avslutades med en tipsrunda och diplomutdelning. 

Diplomen sammanfattade det de som barnen hade fått lära sig var något som barnen kunde vara 

stolta över och visa upp hemma. För att mäta effekten av insatsen arrangerade vi tipsrunda i slutet 

på varje workshop. Forskning visar att enkäter som utvärderingsmetod inte fungerar för barn under 

12 år. Därför valdes tipsrunda som uppföljningsmetod, där barnen fick besvara kunskapsfrågor 

utifrån det som workshopen hade gått igenom. Sammanställning av svaren från tipsrundorna visar 

att nästan 98 procent av barnen hade tagit till sig den kunskap som workshopen hade till syfte att 

förmedla, det vill säga svarat rätt på kunskapsfrågorna. Detta är en indikation på att barnen 

tillgodogjort sig kunskapen.  

Vi har fått mycket fin respons och återkoppling från både barn och idrottsledare och det är tydligt att 

det finns ett stort behov att få prata om dessa frågor både för barnen och för ledarna på 

föreningarna. För kommande år är vår målsättning att kunna erbjuda och genomföra minst 20 

kostnadsfria workshops med barn på idrottsföreningar på flera håll i Sverige.  

Projektet finansierades med stöd från Gålöstiftelsen, Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse och genom 

donationer från privatpersoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 8. Workshop med Solberga BK. Pojkar 11 år. Bild 9. Workshop med Alvik BK. Flickor 12 år.  



 

TRESKABLINOLL           ORG.NR. 802513–4795               VERKSAMHETSBERÄTTELSE- 2021  Sida 12 av 18 

 

Utbildning och information 

 

Bild 10. Pappaträff i samverkan med föreningen Svenska med baby och föreningen MÄN. 

Föreläsningar 
Under året har vi genomfört åtta kostnadsfria föreläsningar på temat "Trygg barndom". Syftet med 

föreläsningen är att ge föräldrar kunskap och verktyg om hur de kan prata om och lära barn kroppslig 

integritet. Målgruppen är i första hand föräldrar med barn i förskoleåldern men vi har även personer 

som arbetar med barn inom förskola och socialtjänst som har deltagit. Föreläsningarna har framför 

allt varit digitala utifrån de rådande pandemirestriktionerna. Vi har genomfört tre föreläsningar i 

samarbete med föreningen Svenska med baby för deras medlemmar. En föreläsning för föreningen 

Stockholm Makalösas medlemmar. Två föreläsningar för föräldranätverket i Lund och två 

föreläsningar i samverkan med Familjehemmens centralorganisation (FACO) för deras medlemmar 

och andra intresserade. Sammanlagt har drygt 120 personer deltagit vid dessa föreläsningar.  

Vi har följt upp deltagarnas upplevelser av föreläsningarna med en digital utvärderingsenkät som har 

skickat ut till de deltagare som på förhand anmält sig till de enskilda tillfällena via mejl. 

Utvärderingen besvarades av 11 procent (n=13) av deltagarna och visar att samtliga upplever 

föreläsningarna som givande. Samtliga svarar att de upplever att föreläsningen gett dem ny kunskap 

om barns integritet och verktyg för att prata med barn om kroppslig integritet på ett avdramatiserat 

sätt. För nästkommande år är målet att öka svarsfrekvensen på utvärderingsenkäten så att vi kan 

förbättra vår effektmätning av våra insatser.   
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Information  
För oss är det viktigt att det finns saklig och korrekt information om sexuellt våld mot barn och hur 

det förhindras tillgängligt för alla de arenor som möter barn. Varje vecka bistår vi allmänheten, 

överlevare, anhöriga och professionen med deras frågor om vår verksamhet. Vanligast är det frågor 

som rör rättigheten, kroppslig integritet, signaler på övergrepp, förebyggande åtgärder samt fakta 

och forskning. I genomsnitt får vi runt 250 frågor per år.  

Vi har producerat och skickat ut nio nyhetsbrev som läses av våra medlemmar, månadgivare, 

förskolor och idrottsföreningar samt följare. Sammanlagt når nyhetsbrevet ut till ca 500 

prenumeranter per nummer.  

Under våren medverkade vi i ett panelsamtal om interventioner för att förebygga sexuella övergrepp 

på barn, i den digital konferensen ”Våga Se”, som anordnades av föreningen Paraply. Vi har även 

medverkat och spelat in en podcast om hur vuxna kan lära barn integritet. Podcasten gjordes i 

samverkan med Skyddsvärnet och finns tillgänglig på Skyddsvärnets podcast ”idéburen välfärd”.   

Hemsida & Sociala medier 
Under året har hemsidan www.treskablinoll.nu besökts av cirka 40 000 användare, vilket visar att det 

finns ett stort intresse för det arbete och den verksamhet som vi bedriver. De undersidor som besökt 

mest vår hemsida är statistik kring övergrepp och information om Förskolebrevet.  

Treskablinoll har en aktiv närvaro på sociala medier och som tack vare insatser från våra volontärer 

har kunnat öka vårt innehåll under året. Under verksamhetsåret har Treskablinolls Facebooksida fått 

ökat antal följare. Antalet följare ökade från 6379 i början av året till 6760 i slutet av året, vilket är en 

ökning med ca sex procent. Treskablinoll har även en engagerad följarskara på Instagram som per 

den 31 december 2021 uppgick till 20 500 följare vilket är en ökning med närmare 17 procent jämfört 

med föregående år. Under verksamhetsåret har Treskablinoll publicerat 129 unika inlägg och drygt 

316 händelser på våra sociala medier. Därigenom har vi synliggjort övergrepp som samhällsproblem, 

skapat engagemang och opinion kring frågan och utbildat allmänheten och våra följare i integritet 

och barns rättigheter.  
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Påverkansarbete 

Byxskyddslagen  

Idag saknar tonårsbarn som är över 15 år men under 18 år, det lagliga skydd som barn som är under 

15 år har. Det vill vi ändra på. Vi tycker att alla barn, det vill säga alla som är under 18 år, ska ha 

samma rättigheter och skydd. Den lag vi har i Sverige idag säger att vuxna inte får ha sex med någon 

som är under 15 år. När en tonåring fyller 15 år räknas hen som byxmyndig i Sverige, det innebär att 

en är fri att utforska sin sexualitet.  

Lagen finns för att skydda barn från att bli utnyttjade av äldre tonåringar eller vuxna. Som det är 

utformat idag har alltså barn över 15 år inget skydd. Det tycker vi är fel och något som bryter mot 

barnkonventionen. Vi vill ändra detta genom att införa en Byxskyddslag. En lag som ska skydda 

tonårsbarn som är över 15 år men under 18 år, så att de får samma skydd mot sexuella övergrepp 

som barn under 15 år har idag. 

Under våren arbetade vi tillsammans med juristen Hanna Bergvall för att ta fram ett förslag på hur 

brottsbalken kan ändras för att ge barn mellan 15–17 år samma rättsliga skydd som barn under 15 år 

har. Vårt förslag är att behålla byxmyndigheten som idag är 15 år men införa en femårsregel i 

åldersskillnad mellan tonårsbarn och vuxen vid sexuellt umgänge.  

Vi tycker att det är viktigt att lagen inte ska begränsa tonårsbarns rätt till att utforska sin sexualitet 

tillsammans, utan snarare hindra att vuxna kan utnyttjar barn. Genom att införa en femårsregel 

begränsas hur stor åldersskillnaden får vara mellan en vuxen och ett barn. På det här sättet får 

tonårsbarn som har blivit byxmyndiga samma lagliga skydd som barn under 15 år. Detta tror vi kan 

skydda många tonårsbarn.  

 

 

Bild 11. Från vänster i bild: Elaine Eksvärd, Hanna Bergvall och Farhad Mazi Esfahani 
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Under hösten bedrev vi en nationell kampanj med en namninsamling under namnet #byxskyddslagen 

för att synliggöra frågan och få bilda opinion för en lagändring. Kampanjen fick stor spridning, tre av 

våra opinionsbildande debattartiklar publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen 

respektive och kampanjen uppmärksammad av i ett nyhetsinslag på Sveriges Radio med ett den 6 

oktober 2021. Kampanjen har resulterat i 14 122 namnunderskrifter från privatpersoner som stöttar 

förslaget om att införa en Byxskyddslag.  

Tack vare våra påtryckningar har frågan uppmärksammats i riksdagen både vid en debatt och som en 

motion som lämnats in där ”Byxskyddslagen” lyfts. Motion 2021/22:3634 ”Sexuella övergrepp mot 

barn och byxskyddslag” av Ulrika Karlsson (m) och Marléne Lund Kopparklint (m). Motionen har gått 

vidare och inkluderats i Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU26 för vidare beredning och 

debatt. Detta är något vi kommer att följa noga under 2022.  

 

 

  

• Debattartikel: "Nej, vuxna ska inte 
få ha sex med 15-
åringar" publicerades i 
Aftonbladet digitalt 23 
september. 

  

• Insändare: "Inför en byxskyddslag 
som skyddar 15–17-
åringar” publicerades i Dagens 
Nyheter digitalt den 28 
september. 

  
• Insändare: "Vuxna män ska inte 

ligga med 15-åringar" 
publicerades i Expressen digitalt 
16 oktober.  

https://www.aftonbladet.se/a/eE53K9
https://www.aftonbladet.se/a/eE53K9
https://www.aftonbladet.se/a/eE53K9
https://www.dn.se/insandare/infor-en-byxskyddslag-som-skyddar-15-17-aringar/
https://www.dn.se/insandare/infor-en-byxskyddslag-som-skyddar-15-17-aringar/
https://www.dn.se/insandare/infor-en-byxskyddslag-som-skyddar-15-17-aringar/
https://www.expressen.se/debatt/vuxna-man-ska-inte--ligga-med-15-aringar/
https://www.expressen.se/debatt/vuxna-man-ska-inte--ligga-med-15-aringar/
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Barnkoalitionen  
 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2021 initierade vi tillsammans med föreningen Paraply kraftsamlingen Barnkoalitionen - mot 

sexuella övergrepp på barn. Barnkoalitionen är ett nätverk som består av föreningar som driver 

kampen för barns säkerhet mot sexuellt våld. Förutom Treskablinoll ingår fem organisationer i 

Barnkoalitionen, dessa är: Paraply (mot sexuella övergrepp mot barn), ATSUB (Föreningen Anhöriga 

till sexuellt utnyttjade barn), PACS (Protection and Action for Childrens Rights in Sports), nxtME 

(stödförening för personer som utsatts för incest) och RISE (Riksföreningen mot incest och andra 

sexuella övergrepp i barndomen).  

Nätverket har fått namnet Barnkoalitionen som en tydlig respons och motpol till 

”Barnrättsdelegationen” som tillsätts av regeringen. Vi tycker att det är viktigt att det finns ett 

nätverk som är skapat av och för civilsamhället och som verkar oberoende av staten, för att kunna 

granska våra beslutsfattares och regeringens arbete med barns rättigheter.  

Syftet med kraftsamlingen är att få en starkare samverkan mellan organisationer i civilsamhället i 

barnrättsfrågor och driva gemensam politiskt påverkansarbete. Ska vi lyckas genomföra de 

strukturella förändringar som behövs för att komma åt grundproblemet till att barn utsätts för 

sexuella övergrepp av vuxna, krävs bred samverkan. Det har saknats ett sådant här nätverk som är av 

och för civilsamhället.  

Genom koalitionen kan vi samla alla aktörer inom civilsamhället och föra fram en gemensam röst. 

Barnkoalitionen kommer jobba nära problemet och lyfta vikten av att erkänna sexuellt våld mot barn 

som ett enskilt samhällsproblem - idag ses det som ett bihang till andra samhällsproblem såsom våld 

mot kvinnor. I dagsläget finns det heller ingen särskild nationell handlingsplan som fokuserar enbart 

på detta problem. Ett starkare samarbete mellan organisationer främjar kampen för barns säkerhet 

mot sexuellt våld. Det finns en rad organisationer i Sverige som jobbar med denna fråga. Alla 

föreningar behövs, men alla insatser kan också effektiviseras genom ett starkare samarbete med 

andra organisationer som jobbar annorlunda men för samma syfte.  

Målet framgent är att ta fram en gemensam plan för påverkansarbete för valåret 2022.  
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Tack 
 
 
 

 

 

 
 

Tack alla medlemmar  
Tack till våra fantastiska medlemmar, volontärer och stödmedlemmar för ert engagemang och stöd. 

Utan er skulle vi inte finnas.  

Tack för gåvor och tjänster 
Treskablinolls arbete hade inte varit möjlig utan det stöd vi får från privatpersoner varje år. Ett 

speciellt tack till er som är månadsgivare som stöttar oss varje dag, varje månad! Tack vare ert 

engagemang och stöd kan vi fortsätta kämpa för att alla barn ska få den trygga barndom de har rätt 

till – en barndom fri från sexuella övergrepp. 

• Maria Dufva för föreläsningsmaterial för utbildning till förskolan 

• Maria Treiberg för föreläsningsmaterial för utbildning till förskolan 

• Treskablinolls engagerade månadsgivare och givare 

• Elaine AB för gåvan från försäljning av böcker 

• Bonnierförlagen AB för gåvan från försäljning av böcker 

• Ella&Sigrid och PeakVision AB för era generösa gåvor 

Tack för projektbidrag  
• Allmänna Arvsfonden 

• Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse  

• Gålöstiftelsen 

• Kronprinsessans Margaretas Minnesfond 

• Stiftelsen CHELHA 
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WWW.TRESKABLINOLL.NU 

ORG.NR. 802513–4795 

BANKGIRO: 9007576 

 

Alla barn har rätt till en trygg barndom fri från  
sexuella övergrepp 
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