
”Jeg 
l e i t a 
lenge etter 

e n voksen jeg kunne 
fortelle det til. Jeg følte jeg 

prøvde å si det til fostermora mi noen 
ganger, men hun hørte ikke hva jeg prøvde 
å si. Til slutt sa jeg det rett til henne. 
Hun ble sjokkert, kunne ikke tro det, men 
trodde meg. I flere år har hun stått 

Det e
r IKK

E min sk
yld!!

   Om vold og seksuelle overgrep
    for deg som bor i fosterhjem eller på institusjon



2 3

• skal få vite litt mer om hva vold og overgrep er
• kan få lese noen fortellinger fra barn som er blitt utsatt for 
   vold og overgrep

Beskyttelse mot misbruk
Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, 
forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgsper-
soner. (Artikkel 19 i FNs konvensjon for barns rettigheter.)

Retten til å bli hørt og tatt på alvor
I artikkel 12 står det at barn og unge har rett til å bli hørt i saker 
som angår dem og at deres meninger skal ilegges vekt. 

Vi har laget dette heftet for at DU

OM FORTELLINGENE I HEFTET

Fortellingene i dette heftet er hentet fra virkeligheten, fra samtaler med barn og unge som har vært utsatt for ulike typer overgrep. Ungheftets UTGIVER: Bufdir. 

Prosjektansvarlig Handlekrafts unghefter: RVTS Sør. Tekst: Eva Dønnestad. www.oyeforord.no . Design: Figuru

Denne boken tilhører:
Jeg er__ år.

Vi vil fortelle at:
Alle barn har rett til å føle seg trygge, enten det er hjemme, 
på skolen eller et annet sted. Vold gjør barn vondt, og er 
et brudd på deres rettigheter. Om du eller noen du kjen-
ner blir utsatt for vold eller overgrep – fortell det til noen.

s.  4    Til deg som bor i fosterhjem eller på institusjon
s.  6    Hva trenger du? Om du er blitt krenket, utsatt for vold eller overgrep?
s.  8    Ulike typer vold
s.  9    Fysiske overgrep/Vold
s.  10  Psykiske overgrep
s.  12  Vitne til vold
s.  14  Seksuelle overgrep
s.  18  Grooming 
s.  22.  Verdig og Uverdig
s.  24  Kommunikasjonsøvelse: Dagsformen
s.  24  Kommunikasjonsøvelse: Utside/Innside
s.  29  Kontakt/info

Innhold
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Å være trygg betyr mye for alle mennesker.
Det betyr ekstra mye for dere unge som vokser opp.
Også i Norge er det dessverre sånn at unge bærer på vonde 
hemmeligheter. Om vold, overgrep eller krenkelser. Det gjør 
dem redde.

Å miste tryggheten er noe av det verste som kan skje. Noen 
mistet den første gangen de så far slå mor. Noen mistet den 
da treneren plutselig begynte å beføle dem. Ei ung jente mis-
tet tryggheten da en eldre gutt på institusjonen hun bodde 
på, kom inn og voldtok henne flere netter på rad. En ung 
gutt mistet tryggheten da det viste seg at ”jenta” han hadde 
chattet med og sendt nakenbilder til, var en voksen mann 
som begynte å true med å vise bildene til alle om han ikke 
gjorde som han sa. Noen ganger kan det skje at de voksne 
som skal beskytte deg, er de som utsetter deg for overgrep. 
Det kan være en lærer, en trener, en av foreldrene, foster-
foreldre eller ansatte på institusjonen.

Det er aldri din skyld. Selv om den som har krenket deg, 
utsatt deg for vold eller overgrep vil ha deg til å tro det. 
Noen unge forteller at de tror det er deres skyld - fordi de 
frivillig har gjort ting på nettet eller møtt mennesker, at de 
ikke klarte å si nei.

Grooming, det at en voksen eller en som er eldre enn deg, 
lurer seg til en kontakt og en relasjon for siden å utnytte det 
for å tilfredsstille egne behov, er forbudt i Norge. Noen har 
vært utsatt for en voksen som lurer deg gjennom å late som 
om han/hun er venn eller bryr seg om deg.

”Hvorfor stoppet jeg det ikke?” ”Hvorfor løp jeg ikke? Jeg 
kjente han jo litt.” ”Hvorfor ropte jeg ikke? Det var jo en til på 
vakt på institusjonen.” ”Hvorfor tok jeg imot de fotballskoa 
fra treneren etter han hadde tatt meg på tissen?” En del av 
dem som har vært utsatt for vold og overgrep klandrer seg 
selv med sånne spørsmål. Det kan også være grunnen til at 
noen ikke tør å fortelle. De føler de ”har vært med på det.”
Sånn er det ikke. Det er ikke din skyld.
Når et menneske opplever noe som er så vondt, så krenkende 
og så altomfattende som et overgrep er, er det ikke uvanlig 
at vi ikke klarer å ta det inn. Det er som om kroppen spiller 
død. Det er en normal reaksjon på fare. Det er helt naturlig 
at du da ikke klarer å reagere slik du ønsker. Det er ikke rart 
om du har vært redd for å fortelle.

Ingen unge skal bære på vonde hemmeligheter. 
Det er ikke alltid lett å finne en voksen en kan ha tillit til. 
Du kan fortelle til en venn, lærer, trener eller familie som 
kan søke hjelp slik at volden og overgrepene stoppes. Både 
norsk lov og FNs Barnekonvensjon fastslår at det er ulovlig 
å skade barn.

Hvordan kan du bli trygg igjen?
Det går an å få hjelp. Du er ikke alene om å ha blitt utsatt 
for det du er blitt utsatt for. I dette heftet finner du nummer 
å ringe, websider du kan skrive til hvis du ikke finner noen 
voksne du stoler på i din nærhet. Selv om noen voksne har 
såret deg, betyr det ikke at det ikke finnes gode voksne som 
kan hjelpe deg.

Det er ikke så lett å fortelle det som ikke er så bra til noen. 
For alle skal liksom være så perfekte. Alle unge ønsker å 
framstå som vellykket. De vil vise at de fikser livet. Når vi har 
det vondt, prøver vi å få det til å se ut som om vi har det bra.
”Jeg var helt sliten hver dag etter skolen. Jeg smilte og 
prøvde å være best i alt. Da jeg kom hjem, bare gråt jeg. Jeg 
tenkte at det var vanskeligere å oppdage hvor skitten jeg 
følte meg, om jeg viste at jeg fikk til ting.” Jente (14) utsatt 
for seksuelle overgrep.

På utsiden kan det se ut som om mange klarer alt. Men på 
innsiden er det mange unge som kjenner på både skam, en-
somhet, redsel og selvforakt. Heldigvis er det mange som tør 
å fortelle. De får hjelp og lærer seg måter å takle hverdagene 
på. Selv om de lever med noen sår inni seg.  

Til deg SOM BOR I FOSTERHJEM ELLER PÅ INSTITUSJON

“Det finnes voksne som vil 
hjelpe deg. De kan være med å 
finne ut hvordan du kan få det 
bedre. I heftet får du vite mer 
om hva overgrep mot barn og 
unge er, hva som ikke er lov og 
at det er mulig å gjøre noe med 
vanskelige ting. Du kan få opp-
leve at dagene blir litt lettere å 
komme igjennom. Overgrepene 
stoppes. Sakte men sikkert, kan 
du få det litt bedre.”
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Hva trenger du?
OM DU ER BLITT KRENKET, UTSATT FOR VOLD ELLER OVERGREP?

•  Beskyttelse
•  Søke hjelp
•  Å snakke med noen for å få slutt på volden
•  Noen å snakke med som forstår din situasjon og tror på deg
•  Fred og ro for å sortere følelse, tanker og minner
•  En som ser dine reaksjoner i lys av volden du har levd med
•  Å vite at overgrepene er overgripers ansvar
•  Å få informasjon om dine rettigheter
•  Å få saklig informasjon om vold og overgrep

•  Å lære å forstå dine egne reaksjoner og hva som er 
 normalt etter å ha vært utsatt for overgrep
•  Akseptere at det kan ta tid å komme igjennom og lære å 
 leve med det traumatiske, vanskelige, ufattelige, vonde 
 du har vært utsatt for
•  Gi deg tid til å finne styrke, du må være tålmodig med 
 deg selv.

(Fritt laget etter inspirasjon fra Alternativ til vold)
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Det finnes mange ulike typer vold. Vold kan skade kroppen din, 
slik som slag, spark og risting. Det finnes også psykisk vold, 
som når noen gjør eller sier noe som skader deg på innsiden 
i tankene og følelsene dine. Vold kan være at noen tar på deg 
på en ekkel måte, eller tvinger deg til å være med på seksuelle 
handlinger. Tvang trenger ikke være at noen holder deg fast 

eller slår deg. Det finnes også andre måter å bruke tvang på. 
Når et barn er vitne til at en voksen eller et annet barn blir 
utsatt for vold, kan det også være skadelig for barnet som ser 
eller hører volden. Alle disse formene for vold er brudd på barns 
rettigheter. 1. Hentet fra ung.no:

SPØRSMÅL FRA UNG LESER: 
”Pappaen min har brukt vold mot meg og min bror siden 
jeg var ca 5 år. Det innebærer lugging, klyping, klapping på 
rumpa, slå med flathand. Sist episode hendte i helgen, og har 
ett par blåmerker på armen etter han tok tak i meg. Mistet en 
del hår etter lugging, ble kastet i bakken og sparket og fikk ett 
slag i ansiktet med flathanda. Er dette normalt? Hvis det er 
straffbart, hvor alvorlig? Hva burde jeg gjøre? Er lei av dette.”
Svar: ”Hei! Slik jeg forstår mailen fra deg, så blir du og broren 
din slått av pappa og at det er noe som skjer ofte. Det synes 
jeg var fryktelig trist å høre. Det er forbudt i Norge å slå barn, 
uansett hva galt de har gjort! Når foreldre gjør slike ting du 
beskriver, som at han slår deg i ansiktet og at han har lugget av 
deg hår, så er saken så alvorlig at din pappa faktisk kan bli straf-
fet for dette av politiet. Som svar på ditt første spørsmål om 
dette er normalt, så kan jeg trygt svare at dette ikke er normalt.
Vi vil anbefale deg å snakke med noen voksne om det dere opp-
lever. Har du en lærer på skolen, helsesøster eller andre voksne 
personer du føler deg trygg på, så bør du ta kontakt med dem. 
Fortell dem det samme du skriver i mailen din til oss. Da kan 
disse voksenpersonene undersøke saken nærmere. Hvis du er 
redd for at pappa skal få rede på at du har sagt i fra så har 
barneverntjenesten egne rutiner på hvordan de kan sikre deg 
mot at far får vite noe som helst. 
Vennlig hilsen ung.no, i samarbeid med alarmtelefonen, 116111.

Ulike typer vold
FORTELLINGER

Fysiske overgrep/Vold
Det er ikke lov å slå barn i Norge. Det er heller ikke lov til å skade 
barn uansett på hvilke måte dette skjer – det kan være om noen 
slår, biter, lugger, klyper, skader kroppen – brenner, stikker. Det 

er heller ikke lov å påføre barn smerte – uansett hvilken grunn 
de voksne mener at de har. 

”Det behøvde ikke å være 
noen god grunn til å slå. 
Jeg kunne sette ranselen 
feil i gangen, og plutselig 
var pappa der og fiket 
til meg. Det var verst i 
helgene, særlig hvis han 
hadde drukket litt. Da slo 
han alltid.”

Jeg overnattet mye hos kompiser i helgene. 
Når du ikke er trygg i ditt eget hjem, 
er det ikke lett å være trygg noe sted, 
egentlig.”
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Vold er mer enn slag og spark. Det finnes mange typer vold som 
ikke synes så godt. Derfor kan vi kalle det psykiske overgrep om 
noen truer deg eller gjør deg redd.

Det er ikke lov for voksne å si ting som gjør deg redd, utrygg 
eller mister selvfølelse.

Det er ikke lov til å true barn med å slå eller påføre dem smerte.
Det er også et psykisk overgrep om voksne med vilje ikke gir 
barn det de har behov for av omsorg, mat, søvn eller kjærlighet. 
Det er ikke lov verken for mamma, pappa, trenere eller ledere å 
erte eller mobbe, rakke ned på eller henge ut barn.
Det er ikke lov til å true barn og unge. 

Fortelling etter intervju med gutt som nå er 24 år. Han har vokst 
opp med spydigheter, mobbing og uberegnelig oppførsel fra 
faren sin.

Jeg prøver å sitte så stille som mulig i sofaen - i håp om at 
pappa ikke skal oppdage meg. Men han oppdager meg alltid. 
Han oppdager søstera mi først i dag. – Åssen går det med lille 
trille i dag, da? Pappas lille trille. Pappa drømmer om slanke-
Silje, skjønner du. Ikke fettberg. Eller hva sier du, Morten? Vi vil 
ikke ha fettberg. Kom hit litt Silje.
Så løfter han opp genseren hennes, legger handa på magen 
hennes og disser den opp og ned. Silje er sprutrød i ansiktet 
og svelger unna gråten, jeg ser det.  Jeg føler jeg må gjøre 
noe, men om jeg blander meg, pleier han å holde på resten av 
kvelden med spydigheter. Jeg vet ikke hvor jeg skal se hen. Jeg 
får vondt i magen, vondt i hodet og har lyst til å spy. Han er lur. 

Han rører oss aldri. Han bare skviser oss. Gjør oss til ingenting.
- Hold opp, fatteren, sier jeg stille etter hvert. Silje løper inn på 
rommet sitt. Pappa ler og henvender seg til meg. Magen min 
snører seg sammen. Så begynner det:
- Har du fått hår på tissen, eller? Du har vel knapt nok kys-
set ennå. 16 år og ukysset, pinlig, Morten! Pinlig! Men med de 
kvisene er det vel ikke fristende å nærme seg kinnet ditt. 
Så kommer sinnet. Plutselig: - Du blander deg ikke bort i hva jeg 
sier til Silje! Om du blander deg, sender jeg deg bort, hører du 
det? Eller låser deg inne hver ettermiddag. Hva sier du til det?
Jeg sitter og lurer på hvorfor mamma ikke sier noe. Men så 
kommer jeg på det. Når jeg går fra stua, er det hennes tur. Jeg 
har lyst til å flykte, men det er ikke noe sted å dra. Det er bare 
et helvete å være i et hjem der lufta du puster i er spydigheter, 
mobbing og hakking. Når du hele tiden blir behandlet som en 
drittsekk, tror du til slutt at du er en. Når du hele tiden kalles 
ingenting, blir du til slutt ingenting. Helt til det smeller. Jeg datt 
helt sammen. Andre raser fra seg.

Psykiske overgrep

FORTELLING

Spørsmål som du og en voksen kan snakke litt 
sammen om:
•  Hvordan reagerer du på farens oppførsel?
•  Hva gjør den med Morten, med søsteren?
•  Hva tenker du om måten Morten takler farens psykiske  
 overgrep på?
•  Hvorfor kan det være vanskelig å forklare til andre hva  
 som skjer?

”Jeg så en film om en snill mamma 
og begynte å gråte. Jeg er nemlig 
redd for min mamma.”
              Jente 16 år

11
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”Jeg er alltid redd for at det skal 
skje igjen – at pappa slår mamma. 
Derfor så går jeg ikke og legger 
meg før mamma og pappa legger 
seg. Og jeg sovner ikke før jeg hør-
er det er stille i huset. Derfor er 
det en del dager jeg ikke orker å 
gå på skolen. Så nå har jeg trøbbel 
med skulking i stedet. For noen uker 
siden var mamma og pappa med på 
et møte og diskuterte skulkingen min 
og hva den kom av. Læreren skulle 
bare visst. Falske fatteren. Jeg 
haaaater han .”

”Jeg klarer ikke la være å tenke 
på at mamma kan dø når jeg er på 
skolen. Når jeg er her, kan jeg jo 
ikke passe på.”
           Gutt 11 år.

         

Barn som lever i familier der det utøves vold, er vitner til vold. 
Dette er skadelig og vondt, og det finnes voksne som tar deg 
på alvor når du forteller hvor vondt dette er å leve med. Selv 

om du ikke ser volden, har du kanskje merket at noe er galt, at 
det knuses ting, at noen blir slått. Du blir redd. Du kan få hjelp. 
Alt forandret seg den dagen Stian så pappa slå til mamma.

Han hadde akkurat kommet inn døra etter trening. Lillebroren 
lå og sov. Klokka var litt over ni på kvelden. Det snødde ute. 
Han husker så godt at han hadde våte hansker fordi han hadde 
kastet en snøball på døra før han kom inn. Han husker at han 
tok av seg lua og ropte hei. Rett etter så han det. Pappa slo. 
Han knyttet neven og slo mamma i ansiktet. Mamma falt. Hun 
sa nei, men hun sa det ikke høyt. Mer som om hun var lei seg. 
Pappa snudde seg, så på Stian, så på mamma. Rakk handa ut 
og trakk mamma opp. Uten et ord gikk han inn på kontoret sitt.
Etter det har ingenting vært det samme. 

To uker etter denne episoden, skjedde det igjen. Stian hadde lagt 
seg. Pappa ble høylydt. Mamma sa nei, og ba ham gå en lufte-
tur. Så smalt det. Mamma klarte ikke å la være å skrike denne 
gangen. ”Slutt, Hans, Stian hører deg! Hva er det du gjør?” Men 
brølene fortsatte. Stian tok på seg headsettet og satte musikken 
høyt på. Så høyt at han ikke hørte de verste tankene sine. Når 
pappa slår, kan alt skje, tenkte han, og sovnet ikke.

Hver gang Stian kommer hjem fra trening, er han redd for at 
det samme skal skje. Han ligger våken lenge om kveldene. Han 
må vite at mamma er trygg, at hun legger seg uten å bli slått.
Stian har fått en klump i magen. Den er der hver dag. Mamma 
snakker ikke om det som skjedde. Pappa snakker ikke om det 
som skjedde. Feiginger.

Bilder det er vanskelig glemme

Lise på 12 år sier at hun ikke klarer å stoppe filmen som surrer 
og går i hodet. ”Den kan skru seg på når som helst”, sier hun, 
”enten jeg er på skolen eller skal leke med vennene mine. Og 
på kvelden når jeg skal legge meg. Da har jeg alltid lyset på og 
hører på musikk.” Lise stod i dørsprekken og så mamma bli dratt 
blødende over stuegulvet av mammas kjæreste. Det er fire år 
siden, men filmen er der ennå. Lise klarer ikke å glemme. (Små 
vitner til vold, Alternativ til vold)

Vitne til vold

FORTELLINGER
OM Å VÆRE VITNE TIL VOLD

”Jeg smiler utenpå.
Men inni er det 
bare mørkt og 

kaldt.”
   
        Jente 11 år.
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dig deilig. Men litt ekkelt på samme tid. ”Sånn,” sa han. ”Nå kan 
du gjøre det samme med meg.” Og det måtte jeg. Det var bare 
ekkelt. Etterpå skylte jeg munnen med såpe.
  
Etter hvert kom han hver kveld, og jeg begynte å grue meg. 
Det var bare vondt, vondt, vondt. Jeg kunne ikke si noe, sa han, 
for det var jo jeg som begynte. Det var jeg som spurte om han 
ville komme til rommet mitt. Og jeg kjente meg skitten, skitten, 
skitten. 

I to år holdt det på – uten at noen merket det. Rart ingen spurte 
hvorfor jeg dusjet ti ganger om dagen. Jeg sluttet på fotballen, 
hadde ikke lyst til noe lenger. Men det virket ikke som om noen 
brydde seg, for det gikk jo så bra med Tom i fosterfamilien. 

En helg foreldrene mine skulle av gårde på noe, måtte jeg være 
alene med Tom i huset. Da foreldrene mine kom hjem, lå jeg i 
senga helt apatisk. De lurte på om jeg hadde blitt syk.
Jeg bare hylte: ”Jeg vil ikke bo her mer. Enten flytter jeg eller så 
flytter den jævelen Tom.”
   Mamma ble helt hysterisk og ringte visst fosterhjemstjenes-
ten for å få råd. Det kom i hvert fall noen folk fra barnevernet. 
Det roet seg denne kvelden. Tom rørte meg merkelig nok ikke 
etter det. Men det gikk to år til før jeg fortalte til noen hva som 
hadde skjedd.

Det er ikke lov til å utsette barn for seksuelle overgrep av noe 
slag. Det er ikke lov til å ta kontakt med eller bygge relasjon 
til barn der seksuell kontakt er hensikten. Ingen har lov til å 
ta deg på kroppen, på kjønnsorganene, ha sex med deg – mot 
din vilje. 

Ingen har lov til å utnytte deg seksuelt. Det er mer vanlig at det 
er en du kjenner eller er blitt kjent med, som utsetter deg for 
overgrep, enn en fremmed. Når den personen som utsetter deg 
for seksuelle overgrep, er den personen som skulle passe på deg 

– enten i fosterhjemmet, på institusjonen eller biologisk far og 
mor, blir det ekstra vanskelig og vondt.

Å bli utsatt for seksuelle overgrep er så vondt og uforståelig 
at de som blir utsatt for det, noen ganger forsvarer seg ved å 
la kroppen spille død. De lager en vegg mellom den verdenen 
overgriper er i og den vanlige verdenen der de går på skole, 
spiller fotball og forsøker å leve vanlig. Det er veldig slitsomt å 
leve med to verdener. Det er ikke lov å ødelegge kroppen, sinnet 
og dagene dine. Du kan få hjelp.

Jeg var 12 år da mamma og pappa bestemte seg for å bli foster-
foreldre. Lillesøstera mi var åtte år. Fosterbarnet de fikk inn i 
huset, var ikke en søt liten ettåring, men en tøff, tatovert og 
høylydt 15-åring. Etter hvert lærte jeg meg å like han litt. Mam-
ma og pappa ble glad for at vi ble venner. 
Etter at han hadde bodd hos oss noen uker, begynte han å 
komme inn på rommet mitt på kveldene. Mamma og pappa 
jobbet mye og brukte mye energi på å hjelpe Tom som de sa, 
så jeg synes det var kult at Tom gadd å snakke med meg. Etter 
hvert sa han at vi måtte ta noe som het guttepraten. Han skulle 
vise meg noe, men dette måtte jeg ikke si til foreldrene mine. 
Det var det ingen tøffe gutter som gjorde.
Det begynte med at han tok av seg klærne og viste meg tissen 

sin. Jeg synes det var spennende, og merket at jeg håpet han 
ville komme hver kveld og gjøre det samme. Da han hadde en 
pause på en uke, var det jeg som spurte: ”Stikker du innom 
rommet mitt Tom? Jeg vil vise deg noe.”

Mamma og pappa uttrykte at de var glade for at vi gikk bedre 
sammen, og Tom fikk skryt for at han var grei mot meg. Etter 
at mamma og pappa hadde lagt seg, kom Tom. Jeg hadde rom i 
kjelleren, så det var ikke så lett å høre noe som helst opp i første 
etasje. Tom stakk hodet inn: ”Halla, hva var det du ville vise 
meg”, spurte han ertende. Han satt seg på senga mi og dro av 
meg dyna: ”Var det den, eller? sier han og tar rundt tissen min.

Jeg kjente at den ble hard. Jeg rødmet. Tom lente seg over meg, 
dro av meg underbuksa og puttet den i munnen sin. Det er vel-

Seksuelle overgrep

FORTELLING
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Hvordan reagerer du når du leser fortellingen?

Tom ble utsatt for overgrep av ung overgriper. I de fleste 
tilfeller er overgriper en som kjenner den han forgriper seg 
mot. Det er det som ofte gjør det så vanskelig for barn og 
unge å tørre å fortelle. 

I denne fortellingen (som dessverre er hentet fra en vond    
virkelighet) – har overgriper og den som blir utsatt for over-
grepet, en relasjon som ikke er en god relasjon, men en over-
grepsrelasjon. Men det er like fullt et overgrep, og den som er 
utsatt for overgrepet har ingen skyld. 

Forskjell på seksuell lek mellom unge og jevnalderover-
grep.

I seksuell lek er begge enige om det de skal gjøre, begge vil, 
begge har glede av det, ingen truer den andre eller får den     
andre til å kjenne seg tråkket på.

I et jevnalderovergrep er det ofte ingen enighet, den ene utnyt-
ter den andre, gjerne ved trusler og makt.

”Jeg leita lenge etter en vok-
sen jeg kunne fortelle det til. 
Jeg følte jeg prøvde å si det 
til fostermora mi noen ganger, 
men hun hørte ikke hva jeg 
prøvde å si. Til slutt sa jeg 
det rett til henne. Hun ble 
sjokkert, kunne ikke tro det, 
men trodde meg. I flere år 
har hun stått sammen med meg 
etter det vonde som skjedde.”

Jente utsatt for seksuelle overgrep av fosterbror



18 19

Anne var 13 år da hun ble kjent med Kai på nettet. Kai var 19 år 
og veldig god til å spille fotball. De heiet på det samme fotball-
laget. Anne hadde det ikke så veldig bra for tiden egentlig. De 
hun hadde gått sammen med i flere år på skolen, ville plutselig 
ikke gå med henne lenger, og mamma og pappa skjønte ingen-
ting. Men de kuuuule jentene skulle bare visst. Hun hadde en 
kjekk gutt som likte henne. Det var hennes hemmelighet.
Kai skrev mye vakkert til henne. At han skjønte hun var lei seg. 
At han ville trøste henne. Dessuten hadde han så god humor. 
Han sendte mange morsomme bilder av seg selv. Han fikk Anne 
til å sende bilder tilbake. 

En sen kveld spurte han om hun kunne sende et bilde der hun 
ikke hadde på seg genser. Det kriblet i magen. ”Å, du er det 
nydeligste jeg har sett,” skrev han. ”Kan du ikke kle deg helt 
naken?” Anne kledde seg naken foran webkameraet. 

Forrige uke hadde Kai og Anne avtalt at de skulle møtes i en 
garderobe etter en fotballkamp de begge skulle på. Anne var så 
stolt. Hun tok på seg de fineste klærne sine. Hun trodde egent-
lig ikke at han ville komme. Men han kom. 
Han dro henne inn på toalettet i garderoben og sa at de var 
kjærester. Han begynte å kysse henne. Og så gjorde han det. 
Han stakk tissen hardt inn i henne. Hun ble stiv av redsel, av 
sjokk. Hun klarte ikke å si eller gjøre noen ting. Etter på sa han 
at hun var deilig, at de snart kunne treffes igjen. At dette var 
deres hemmelighet. For hun ville vel ikke at nakenbildene av 
henne skulle komme ut. 

Hun ble liggende på doen lenge. Klarte ikke å gråte. Klarte in-
genting. Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre. Hun kjenner seg 
skitten, ekkel og dum. Hun var jo med på det.

Etter fortellingen:
Anne ble utsatt for et overgrep av en ung overgriper. Anne ble 
utsatt for grooming. Begge deler er straffbart i Norge. Ingen-
ting av dette er Annes feil. Anne turte etter hvert å fortelle dette 
til helsesøster som hjalp henne med anmeldelse og hjelp hos 
gode terapeuter.

Du har kanskje ikke hørt dette ordet før, grooming betyr at en 
voksen eller en som er eldre enn deg, får kontakt med deg fordi 
de vil ha sex med deg. Det er ikke lov.

Groomingbestemmelsen 
Det er forbudt for en voksen å avtale et møte med et barn under 
16 år for ha seksuell omgang eller foreta en seksuell handling 
med barnet. For at den voksne skal kunne bli straffet må den 
voksne ha kommet frem til avtalt møtested eller til et sted hvor 
han eller hun kan se møtestedet. Jfr.Strl.§201a.

Lurer deg på nett
En del voksne lyver om alderen på nettet. Noen ganger er de 
ikke åpne om at de har seksuelle hensikter. I stedet begynner de 
med å utvikle et forhold til barn, for eksempel via en chatteside 
på nettet. Ofte er overgriperen flink til å uttrykke interesse og 
forståelse for livet ditt og problemene dine. Etter en stund op-
pleves den voksne ikke lenger som en fremmed, men som en 
nær venn som du kan bli forelsket i. Når et møte etter hvert 
avtales, er noen unge klar over at det kommer til å innebære 
sex, andre aner ikke dette.

Kontakten mellom den som blir utnyttet og overgriper foregår 
ofte på nett eller via mobiltelefon. Kontakten oppnås like gjerne 
gjennom venner og bekjente, på fester eller utesteder.

Lurt å være på vakt
Det er bra å lære seg å være på vakt i møte med mennesker 
du ikke kjenner på nettet. Mange unge har lært seg å unngå 
risikosituasjoner. De stiller ofte kontrollspørsmål når de er i tvil, 
sjekker mobilnummeret og bruker webkamera for å sjekke at 
personen er den han eller hun utgir seg for. Det hender også at 
unge advarer hverandre mot ubehagelige chattere. 
De fleste unge gir ikke ut kontaktinformasjon og treffer heller 
ikke kontaktene sine utenfor nettet.

Noen barn og unge kjenner seg ensomme, og lengter etter at 
noen skal bry seg om dem. De kan bli glad for komplimenter og 
oppmerksomhet fra en voksen, en litt eldre eller jevnaldrende. 
Om de siden utsettes for overgrep eller krenkelser av denne 
personen, tenker de ofte at det er deres egen feil. Selv om de er 
klar over at de er blitt lurt, føler de skam og skyld, og kan derfor 
ofte holde hemmelig hva de har vært utsatt for.

Grooming FORTELLING
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Det er ikke din skyld.

En del av groomingen går ut på at overgriper forsøker å vinne 
tilliten din, slik at du skal føle at dere har en likeverdig relasjon. 
På den måten ønsker han å gi deg følelsen av at det er din 
skyld når overgrep skjer. Sånn er det ikke. Et overgrep er aldri 
den utsattes skyld. Noen ganger kan det være nettopp skam-
følelsen som gjør at du ikke tør å fortelle det til noen. Da oppnår 
overgriper det han ønsker. DERFOR - et overgrep er aldri den 
utsattes skyld. 

I overgrepsrelasjoner er det vanlig å bli redd, sjokkert og satt ut. 
Det er helt normalt å stenge av eller spille død, for å overleve 
det ufattelige som skjer. Det er vanlig å reagere med å stivne el-
ler kjenne en handlingslammelse når vi blir utsatt for fare. Dette 
vet de som kan hjelpe deg.

Din kropp og dine folelser

Det er du som bestemmer over kroppen din. Det lurt å øve på 
å sette grenser. 

Du kan lære deg å si NEI dersom det er noe du ikke har lyst til å 
være med på. Øve på å si ifra dersom noen gjør eller kontakter 
deg på måter du ikke liker. Forberede deg på å klare å avvise 
dem som du skjønner er ute etter noe annet enn å bli vennen 
din.

OM voksne blir veldig interessert i deg, gir deg komplimenter og 
blir for intime, kan det godt ringe noen varselklokker.
Dette må allikevel skilles fra gode voksne som bryr seg, som gir 
klemmer, som viser omsorg. Unge forteller at de ofte kjenner 
forskjellen på det som er ok og det som ikke er ok av voksen-
kontakt.

Om du har vært utsatt for vold eller overgrep, kan du 
gjerne ta med det denne listen til møte med en voksen du 
har tillit til. Tipsene er laget til voksne av unge utsatt for 
overgrep.

• Ikke vær redd for meg, tør å snakke med meg. Spør meg!
• Press litt, men ikke for mye – stopp når jeg sier nei!
• Tro på det jeg sier.
• Jeg vil vite at du er til å stole på.
• Ta det jeg sier på alvor – samtidig ikke la deg skremme.
• Vær tilstede. Jeg trenger noen å prate med, selv om jeg ikke har 
noe å prate om.
• Ikke lov å holde det hemmelig. Du må fortelle det videre til en 
som kan hjelpe.

Her er noen av mine tanker om hva jeg setter pris på hos de som skal 
hjelpe meg.
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Hvem kan du snakke med?

Om du bor i fosterhjem: 
Fortell om det du har vært eller er utsatt for, til foster-
foreldrene dine. Om det blir vanskelig, fortell til tilsyns-
fører, lærer, venn, helsesøster eller noen du har tillit til.

Om du bor på institusjon: 
Fortell om det du har vært utsatt for - til en ansatt du har 
tillit til, fortell til lærer, helsesøster eller noen i barnevernet 
som du tror kan hjelpe deg.

Dersom du selv har utsatt et annet menneske for over-
grep, eller du har vært med på noe som du tror er galt, bør 
du snakke med en voksen om det. Ved å gjøre det kan både 
du og de andre som har vært i situasjonen få hjelp. 

Snakk også med en voksen om du er bekymret for en venn.
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12 jenter mellom 14 og 18 år som var utsatt for sek-
suelle overgrep formidlet hva de opplevde som uverdig 
og verdig i måter de ble møtt på.

Uverdige situasjoner
Med uverdige situasjoner menes dummer situasjoner der man 
ikke opplever å bli møtt med respekt.

Situasjoner der jeg kjenner meg liten – uverdige situasjoner i 
møte med venner, familie osv. 

1. Fasade er uverdig. Dagen etter jeg hadde fortalt om et over-
grep til moren min, bad hun meg om å prøve å ikke tenke på 
det, pynte meg og delta i familiemiddagen. Ingen måtte merke 
noe eller få vite noe.

2. Ikke være til stede, avbryte når du forteller noe vanskelig. En 
merker med en gang om mennesker hører, om de ikke følger 
med, slutter jeg å fortelle med det samme. 

4. ”Det er vel over nå”. Det kjennes uverdig når familie eller ven-
ner sier det, for det går aldri over når du er utsatt for overgrep. 
De sier det kanskje fordi de håper alt er bra igjen med et men-
neske de er glad i, men det kjennes rart, som om de ikke klarer 
å møte meg sånn jeg er og sånn jeg har det.

5. Når noen mener det var min feil.

6. Pappa forgrep seg på meg. Hans familie har kuttet helt kon-
takten med meg på grunn av det som skjedde  – akkurat som 
om det var min skyld.

7. Når noen ikke respekterer grensene mine – det er uverdig. Jeg 
kan få pusteproblemer når noen vil være intime med meg, jeg 
klarer ikke å sove om noen ligger nær kroppen min. 
Dette må jeg forklare til gutter jeg er sammen med for eksem-
pel. Om de ikke respekterer grensene, føler jeg meg ikke okey.

I Redd Barnas prosjekt LIVSKRAFT OG VERDIGHET: 2006, 
Eva Dønnestad og Marit Sanner

Verdige situasjoner
Med verdig menes gode situasjoner der man behandles med 
respekt.

1. Å bli trodd – da jeg anmeldte siste gang ble jeg trodd. Det var 
fantastisk. Å bli trodd av nærmeste familie, betyr alt.

2. Når noen kommer og hilser på meg med et smil når jeg kom-
mer inn døra – enten det er hjemme, på kontoret til psykolog, 
lærer, eller på støttesenteret. Det betyr mye at en blir møtt som 
et menneske, ikke bare som en av mange.

3. Når noen oppriktig spør: Hvordan går det med deg? 
Og ønsker å høre svaret.

4. Når noen ser meg rett i øynene når jeg snakker når jeg fortel-
ler om det som er vondt – selv om blikket mitt flakker, holder de 
blikket festet. Det viser at de tåler og høre og er til stede. Og det 
kjennes utrolig verdig.

5. Når noen sier at jeg er sterk eller flink, eller er stolte av meg 
– da vokser jeg litt.

6. En psykolog møtte meg på en fantastisk måte en gang. Hun 
presset meg ikke for mye, ville jeg skulle fortelle ting når jeg var 
klar for det.

7. Når folk vil meg godt, gjør det ikke noe om de ikke sier eller 
gjør alt riktig. Bare om de viser at de bryr seg, er der.

Verdig og Uverdig



Øvelse 1: DAGSFORMEN
Hei, her er en liten øvelse som du kan fylle ut før du møter en voksen du skal snakke med om noe vanskelig og vondt. Om du bor i fos-
terhjem, kan du gi ”DAGSFORMEN” til tilsynsfører, fosterforeldre eller ansatt i barnevernet. Om du er på institusjon, kan du gi den til en 
ansatt du har tillit til, ansatt i barnevernet eller andre voksne du ønsker å ha med på møtet. Du kan også gi den til lærer, helsesøster, venn 
eller andre og be om hjelp videre. Om du ikke liker å skrive, kan du tegne, lime inn bilder eller lese svarene inn på mobilen.

Det som er bra i livet mitt …

Det som er vondt i livet mitt …

Dette synes jeg er godt å tenke på … 

Dette synes jeg det er vondt å tenke på …

Jeg synes det er vanskelig å snakke om …

Dette trenger jeg hjelp til nå … 

Dette er jeg ganske god til …

Jeg blir glad av å tenke på …

Jeg blir lei meg av å tenke på …

Dette savner jeg i livet mitt …

Jeg er takknemlig for …

Jeg vil helst ikke tenke på … 

Dette har jeg lyst til å få til: …

Hvis jeg forteller deg vonde hemmeligheter, vil jeg at du skal…

Her kan du tegne, lime inn foto eller skrive et dikt eller dagbokside om du har lyst til det.Kommunikasjonsøvelser
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Når vi har gjort denne med andre ungdommer har de blant 
annet svart dette, men du må skrive det som er rett for deg.

(Eksempel)
PERSON 1:
UTSIDEN: Flink, snill, 
INNSIDEN: Lei meg, såret, føler meg skitten, liten.

PERSON 2:
UTSIDEN: Banner, skulker, er sint på dem som jobber på 
institusjonen.
INNSIDEN: Såret på faren min som har utsatt meg for overgrep. 

Svarene fra UTSIDE/INNSIDE øvelsen kan den unge ta med 
på et treff med voksne som skal hjelpe – enten det er lærer, 
helsesøster, fostermor, ansatte i barnevernet, psykolog, tilsyns-
fører – eller andre. Eller de kan få tid til å gjøre den når den som 
skal hjelpe og den unge er sammen. Det kan være på et kontor, 
en kafé eller ute i naturen.

ØVELSE 2: UTSIDE OG INNSIDE
Dette er en liten øvelse som du kan fylle ut før du møter en voksen du ønsker å snakke med om det som er vanskelig. Her kan du 
skrive litt om hvordan du viser deg for andre – fasaden din. OG du kan få skrive litt om hvilke tanker og følelser du har inni deg – 
som du kanskje ikke sier til noen.

Kommunikasjonsøvelser

UTSIDEN
skal beskrive det du viser 
andre.
DETTE VISER JEG ANDRE; 
SÅNN SER ANDRE MEG

INNSIDEN
Det er sånn du føler deg 
inni deg, sånn du egen-
tlig har det. Du skriver 
stikkord inn i silhuetten.
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ER DU UTSATT FOR VOLD ELLER OVERGREP?

Her er andre sider der du kan lese mer om temaet:

www.ung.no
Ung.no blir drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
og er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her finner 
man informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.

www.atv-stiftelsen.no

www.klara-klok.no
En spørretjeneste på internett, der ungdom anonymt kan stille 
spørsmål om helse, seksualitet, forhold/familie og rusmidler.

www.unghelse.no
Et nettsted med oversikt over alle landets Helsestasjoner for 
ungdom, Utekontakter, Barnevernsvakter etc. Du finner også 
lenker og en liste over ulike hjelpetelefoner.

Dubestemmer.no
Et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter 
for IKT. Målet er å øke unges kunnskap om personvern og heve 
deres bevissthet om valg de gjør når de bruker digitale medier 
som Internett og mobiltelefon

Slettmeg.no
Datatilsynet. Formålet er å gi råd og veiledning til dem som 
føler seg krenket på nettet.

Tryggbruk.no
Medietilsynet

Nettvett.reddbarna.no

Korspåhalsen.no
Røde Kors sin hjelpetelefon.

Barnevakten.no
Gir råd om barn og medier.

Tips.kripos.no

Kontakt og hjelp / info
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Ring alarmtelefonen,

116 111 
de finner hjelp til deg 
der du bor. 
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Jeg vil male et bilde av livet
mens jeg puster i luft fylt av ro
Jeg vil sløse med farger av glede
der jeg former litt håp og litt tro

Alt det sorte fra fortidens mørke
det skal dekkes med livsgledens hvitt
Jeg vil danse av lyst og av lykke
jeg vil rope at bildet er mitt

Mine drømmer skal festes på lerret
Livets skatter skal nå preges inn
Så jeg svinger min pensel i frihet
mens jeg jubler i sjel og i sinn

For jeg er mitt eget livs kunstner
Jeg vil male en lys, styrket sjel
Så litt tillit og trygghet som ramme
Og til slutt vil jeg male meg hel

       Jente utsatt for overgrep
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Nettvettregler:
Vis respekt for hverandre på nett. 
Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing.

Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger 
om deg selv og andre på åpne nettsteder.

Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat.

Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre 
skriver.

Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt 
kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted.

Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe 
ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har 
ansvaret for nettstedet.

Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du 
opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre 
gjør noe ubehagelig mot deg på nett.

Meld fra til politiet om alvorlige saker.
     (Redd Barna)


