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Patrik Sjöberg var sexuellt utnyttjad av sin tränare under flera år och ingen ville se vad som pågick. Under
många år förgrep sig Viljo Nousiainen sexuellt på flera av de pojkar han tränade i friidrott. Patrik Sjöbergs
historia i boken ”Det du inte såg” banade väg för liknande berättelser från andra idrotter. Nyligen briserade
bomben att även pojkar i handbollsklubben Lugi är drabbade. Barn- och elevombudet bevakar mobbade
barn och elevers rättigheter och kan kräva skadestånd för deras räkning. Nu är det hög tid att också
idrottsungdomar får en liknande funktion, skriver Patrik Sjöberg och Lars Arrhenius.

En majoritet av barn och ungdomar över sju år deltar i organiserad idrottsverksamhet. Idrotten spelar därmed en
viktig roll i många barns uppväxt. De allra flesta tränare ställer upp ideellt och gör enorma insatser för att ge
tusentals barn en meningsfull fritid. Samtidigt är idrottshallen, klubbhuset och omklädningsrummet givna jaktmarker
för förövare som vill utnyttja barn för sexuella ändamål.

För barn som har det tufft hemma eller är mobbade i skolan är idrotten en livlina. Här får man träffa likasinnade,
träna tillsammans och drömma om att bli en ny Zlatan eller Charlotte Kalla. Ofta blir relationen till tränaren stark. Det
är en vuxen förebild som betyder mycket, som barnet litar på och är i beroendeställning till. Det var ingen slump att
Viljo Nousiainen knöt till sig de pojkar som redan hade problem hemma och i skolan. Han, likt andra förövare, visste
vilka kort som skulle ge bäst utdelning. Barns lojalitet till tränaren kan på så sätt utnyttjas på ett vidrigt sätt.

Patrik Sjöberg var sexuellt utnyttjad av sin tränare under flera år och ingen ville se vad som pågick. Samma
mönster återkommer i de berättelser Barn- och elevombudet (BEO) Lars Arrhenius får höra från mobbade
elever i skolan. Alla ser vad som händer, men ingen vill öppna ögonen.

BEO är en unik funktion som tar emot anmälningar från kränkta barn och elever och bevakar deras rättigheter utifrån
skollagen. Lagen kräver nolltolerans mot kränkningar och det är skolans ägare som är ytterst ansvarig för att leva
upp till det. BEO har funnits i fem år. Under den tiden har BEO krävt skadestånd för många kränkta barn och elevers
räkning. Men pengarna är inte det viktigaste. De utsatta barn och elever som har fått skadestånd vittnar om att
upprättelsen betyder mest. Äntligen är det någon som trott på deras historia om långvarig allvarlig mobbning och till
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slut finns papper på att ansvarig skola har gjort fel.

BEO:s arbete har skapat stor uppmärksamhet i media och ökad medvetenhet om barn och elevers rättigheter. Ett
tydligt bevis är att anmälningar om kränkande behandling i skolan har ökat med närmare 300 procent sedan BEO
inrättades 2006.

ECPAT Sverige arbetar mot barnsexhandel, för att motverka trafficking och barnpornografi samt för att sätta fokus på
barnsexturism. Idrottsvärlden är, på samma sätt som andra miljöer där barn rör sig, utsatt för de förövare som söker
barn. Övergreppen kan dokumenteras och spridas, och för all framtid bli en del av den kriminalitet som gör pengar
på barns lidande. Övergreppet på barnet upprepas varje gång någon tar del av bilderna. Tidigare i år kom en dom i
ett sådant fall, där barn mellan sju och tolv år filmades utan vetskap i duschen, och där filmerna sedan spreds till en
idrottsledare som också utsatte ett av barnen för sexuella övergrepp. De kommersiella övergreppen kan också ta sig
formen av människohandel, något som bland annat uppmärksammades i samband med världscupen i simning i
Stockholm 2002. Om vi vågar se och förstå att idrottshallen inte är en fredad plats utan en plats i samhället som
andra, så är mycket vunnet.

Skaver synen av hur tränaren alltid kommer lite för nära barnen under matchen? Och allt för ofta har
onödiga ärenden i omklädningsrummet? Känns det i maggropen att det du ser inte är rätt? Var jobbig. Lägg
dig i. Ofta vet hela omgivningen vad som pågår. Men ingen vill och orkar förstå. Se barnen och ta deras
berättelser på allvar. Alla föräldrar måste också ta sitt ansvar. Det är inte alltid säkert att släppa iväg sina
barn hursomhelst. Räta på ryggen, öppna ögonen och sätt stopp för övergrepp. Tala med ansvariga i
klubben och kräv att det ska finnas en handlingsplan för vad som ska göras vid misstanke om sexuella
övergrepp på barn och hur man aktivt kan arbeta förebyggande.

Vi tycker att alla ideella tränare ska registreras och att varje idrottsförening måste kräva ett begränsat utdrag ur
belastningsregistret som avser sexualbrott och vissa våldsbrott, innan tränaren tar sig an ett lag eller träning i en
individuell idrott. Vi tror att de allra flesta av de fantastiska tränare som finns i Sverige i dag gärna skulle ställa upp
på det. Allt för att förhindra att ännu ett barn blir utnyttjat av de fåtal förövare som aktivt söker sig till idrotten och
orsakar så stor och ofta livslång skada. Register stoppar inte nya förövare men sänder en tydlig signal om att
samhället uppmärksammar problemet och tar det på allvar.

Vi vill även att alla idrottsungdomar får ett IdrottsOmbud (IO) som kan bevaka deras rättigheter och föra
deras talan.

En IO skulle också kunna begära skadestånd för redan utsatta barns räkning från ansvariga klubbar. Det ska
alltså svida i plånboken hos idrottsföreningarna om de inte lyckas förhindra sexuella övergrepp på sina
unga medlemmar. För att det ska bli möjligt behövs ny lagstiftning. En lag vars verktyg kan förhindra att
framtida barn blir utsatta.

Patriks historia är allas historia. Det kunde ha varit du eller jag eller grannens unge. Det får inte hända igen.

Patrik Sjöberg
höjdhoppsstjärna

Lars Arrhenius
Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen och ordförande i ECPAT Sverige
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