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Hva er vold og seksuelle overgrep? Hvordan kan du vite om en ungdom er utsatt for vold og overgrep, og
hvem kan bidra med råd, veiledning, beskyttelse og behandling? Ungdom som er utsatt for vold og seksuelle
overgrep, finnes i ethvert klasserom. De sier de skulle ønske at læreren hadde fanget det opp og snakket med
dem om det.
Denne boken handler om hvordan man kan se og prate med ungdom, og hva man kan gjøre for å forebygge og
hjelpe. Her er også fortellinger, fotografier og et kapittel skrevet direkte til ungdom. Boken er godt egnet som
utgangspunkt for undervisning og samtaler og gir nødvendig kunnskap til lærere, lærerstudenter og andre
yrkesgrupper som arbeider i skolen, og kommer i kontakt med ungdommer.
Carolina Øverlien er fil.dr. og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Hun har forsket på barn og vold i nære relasjoner i en årrekke.
Fotograf Hanne Johnsen er dokumentarist og har gjennom mange år vært opptatt av å formidle
barneperspektivet i sitt virke, gjennom foto, film og intervju.
Vi vil skape trygge rom Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep Kvinner. Voldsutsatte kvinner
er ikke en ensartet gruppe. De er forskjellige og det er også deres behov for hjelp. Les mer. Menn. Menn

utsatt for vold i nære. Seksuelle overgrep inkluderer: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull
seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget.
Data er hentet fra rapporten «Vold og overgrep mot barn og unge». «Vold og overgrep mot barn og unge.
Omfang og utviklingstrekk 2007-2015» fra Norsk institutt for. Press er partipolitisk og religiøst uavhengig og
består av ungdom mellom 13 og 25 år. Du som har vært utsatt for overgrep kan få hjelp. Vi har laget en
oversikt over steder du kan få hjelp og skrevet om hvorfor du bør søke hjelp. – Overgrep er et
folkehelseproblem – Når vi ser på konsekvensene av overgrep mot barn, er det rart det ikke satses mer på
forebygging, sier barneombud Anne. Hvis du har blitt utsatt for seksuelle overgrep, eller er pårørende til noen
som har blitt det, kan du kontakte et senter mot incest og seksuelle overgrep. Traumatiske hendelser – dvs.
ekstremt skremmende og/eller potensielt livsfarlige situasjoner – utgjør en del av oppveksten til en betydelig
andel barn og ungdom. Jeg er her - Redd Barnas arbeid mot seksuelle overgrep mot barn

