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Jeg ville have sagt det, hvis ... Lisbeth Zornig Andersen Hent PDF Omkring ti procent af alle børn i Danmark
oplever seksuelle krænkelser fra voksne eller andre børn. Men kun hver femte siger det til nogen og får hjælp.
En væsentlig årsag er, at det er et vanskeligt og tabubelagt emne at tale om, både for barnet og den voksne.
Når børnene ikke fortæller noget, får de hverken hjælp til at stoppe overgrebene eller hjælp til at bearbejde

skaderne.

I denne bog kommer livseksperterne – dem, der har oplevet overgreb – selv til orde med deres oplevelser og
anbefalinger. Livseksperternes råd suppleres af forskellige fageksperters vejledninger. Den giver et indblik i,
hvilke midler seksuelt krænkede børn bruger i forsøget på råbe voksne omsorgspersoner op, så de opdager

overgrebene og hjælper med at få dem stoppet.

Det kan både som fagperson og privatperson være svært at finde ud af, hvordan man skal gå til en situation,
hvor man har mistanke om, at et barn bliver udsat for overgreb, ligesom det kan være svært at vide, hvordan
man skal klæde børn på til at kunne sige fra på de rigtige tidspunkter. Derfor denne bog, der med konkrete
eksempler kommer rundt om emnet og giver anvisninger på, hvordan man kan spotte signaler og handle.
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