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Med en skrivekonkurrence om vold i familien satte Red Barnet, BoD og Movellas i efteråret 2013 fokus på en
hverdag i konstant angst for dem, der står os allernærmest. Konkurrencen fik næsten 100 unge til tasterne, og i
denne bog kan du læse de ti vinderhistorier, der på hver deres måde beskriver en hverdag med vold og frygt.
Du kan blandt andet læse om drengen Malte, der er ude at køre med sin søster, mor og rasende far. Den slags
tur de fleste nok kender, men som i historien "Far ved bedst" udvikler sig anderledes end for de fleste. For
man skal ikke sige far imod. Han ved bedst. Eller gør han? I historien "Mor" møder vi en forælder, der lader
sine frustrationer gå ud over den anden forælder, og et barn, der bliver nødt til at skrue højere op for musikken
inde på værelset. En situation, som efterfølgende har sat sig som ar på sjælen "Mine tårer og mit snot"
beskriver volden fra en vens synsvinkel. Hvordan er det at være tæt på én, der trækker sig længere og længere
væk, uden du ved hvorfor? Og hvordan reagerer du, når du finder ud af, at han er udsat for vold? Forord af
Puk Elgård, som har været med til at udvælge vinderhistorierne.
Innledning ProjeKt Børn og Kvinder i familier med vold Fem kommuner har i tre år arbejdet med at udvikle
og beskrive modeller for behand-ling af børn udsat for vold i familien. Hvem utøver. Menn utsatt for vold i
nære.

Den nationale hotline Lev Uden Vold tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i familien og andre
nære relationer til. Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med
særlig vekt på vold i nære relasjoner. Et nasjonalt folkeparti.
Hva er vold og seksuelle overgrep. Så blir alt øredøvende stille. Volden er altid voldsudøverens ansvar. All
bruk av vold er forbudt ved lov i Norge, også vold i familien, mellom kjærester, samboere og ektepar. Bruk
av fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen. Hva er skadene. All bruk av vold er forbudt ved lov i Norge, også
vold i familien, mellom kjærester, samboere og ektepar. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem som
blir viet økt oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, og forskning viser at et stort antall mennesker i.
ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen
har behandling. mars 1907 i Kristiania, død 20. Oversigt over krisecentre.

