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Kampen for anerkendelse
Det har gennem mange år været vigtigt for Spor at være
med når der diskuteres forebyggelse af seksuelle overgreb
mod børn og hvordan overgreb kan afdækkes så tidligt som
muligt. Senest deltog den ene af vores formænd, Helle
Borrowman, i en konference afholdt af Forskningsnetværket
til bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn.
Konferencens første 1½ dag bestod af oplæg og debat om
afsløring af seksuelle overgreb mod børn, håndteringen af
børnesager og behandlingen af seksuelt misbrugte børn.
Derefter var det tid til at tale om indsatsen for voksne med
senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.
Ved overgangen fra ’børneområdet’ til ’voksenområdet’ bød lejligheden sig heldigvis til at stille et ret
simpelt spørgsmål: "Har panelet, Forskningsnetværket eller nogle af tilhørerne tal på, hvor stor en %del af seksuelle overgreb mod børn der afdækkes inden det fyldte 18. år? Og dermed hvor mange af de
seksuelt misbrugte børn, som først får hjælp, når de er blevet voksne?”.
Svarene var:
- Statistikken fra centrene, der arbejder med voksne med senfølger, viser, at 18% af de faste
brugere, havde foretaget anmeldelse af overgrebene. Gennemsnitsalderen for anmeldelse af
overgreb var 19 år.
- Tal fra SFI (tidl. Socialforskningsinstituttet) viser, at hvis 100 unge fortæller, at de har været udsat
for fysiske overgreb (både vold og seksuelle overgreb), har de sociale myndigheder kun registreret
20 af dem.
- Det Kriminalpræventive Råd har anslået, at godt 90% af seksuelt misbrugte børn ikke får
tilstrækkelig hjælp.
Det vil sige, at den vidensdeling, der fandt sted på konferencen, stammede fra de 10-20% af børnene,
der havde været udsat for overgreb og har været registreret af de sociale myndigheder. De resterende
(mellem 80-90%) var inden afsløringen blevet voksne og så falder interessen markant.
I Spor håber vi – måske lidt naivt - at det relativt simple spørgsmål, der blev stillet, giver stof til
eftertanke. Forhåbentligt er nogle af de deltagende forskere og praktikere på området blevet klar over,
at vi, der har overgrebserfaringer, sidder inde med en vigtig viden og at vi med vores egne erfaringer
aktivt kan bidrage i indsatsen for at begrænse overgreb mod børn.

Årets hjertesag
"PFA Brug Livet Fonden støtter op om ildsjæles engagement ved at give økonomisk og faglig bistand til
udvalgte sager samt at etablere en platform for opmærksomhed til sagerne. Ildsjælene opfordres til at
beskrive deres sager på fondens hjemmeside, hvorefter brugerne kan stemme på sagerne. Blandt de
mest populære sager vælger PFA Brug Livet Fondens bestyrelse en eller flere sager, som modtager
støtte."
Sidste år deltog Spor i afstemningen om Hjertesagen. Vi blev nr. 17 og det var faktisk en pæn placering
men ikke god nok, da de sager, der blev støttet, skulle ligge mellem de 15, der fik flest stemmer.
Vi deltager i afstemningen igen i år og er kommet rigtigt godt fra start. Desværre ved vi, at voksne med
senfølger ikke er en sag, der i længden trækker mange stemmer, så vi vil opfordre alle vores
medlemmer til at gå ind på hjemmesiden og give os en stemme.
Det foregår ved at klikke på linket her (til Brug Livet Fondens hjemmeside). Nederst på siden, klikker
man på hjertet.
Afstemningen varer indtil d. 15. december.

Spors foldere

Invitation til seminar i Århus
d. 11. december
Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed indbyder til et
dagseminar om erfaringsbaserede aktiviteter og
rådgivning for mennesker med senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen.






Kan mennesker der selv er krænkede udgøre
en særlig og nødvendig ressource i den
helende proces?
Hvordan kan man tilbyde en erfaringsbaseret
indsats og samtidig sikre sig kvalitet og
kontinuitet?
Skal indsatsen være frivillig eller lønnet?
Hvilke krav skal der stilles til rådgiverne og
aktiviteterne?
Hvad er indsatsens etiske dilemmaer?

For fagfolk, frivillige såvel som professionelle samt
brugere / mennesker med senfølger (maks. 40
personer).
Læs mere her.

Det er vigtigt, at vi får spredt
kendskabet til foreningen ud over hele
landet. Hvis du vil have tilsendt vores
foldere til at uddele hos din læge,
tandlæge, på dit lokale bibliotek,
jobcenter eller andre steder, så send
os en mail.

Nyheder
Der bliver jævnligt lagt nyheder ind på
Spors Facebookside. Det kan f.eks.
være relevante foredrag, artikler,
bogudgivelser m.v.
Hvis du har noget, du gerne vil have
med i nyhedsbrevet, er du meget
velkommen til at sende os en mail.

HUSK...
at meddele os det, hvis du skifter
mailadresse, så du kan blive ved med
at få tilsendt vores nyhedsbreve o.a.

Café-møder
Næste cafémøde i København afholdes onsdag d. 11.12.
Emne: Marian vil fortælle om Synlighedsdagens udvikling ud fra, hvad den har betydet for hende både
professionelt og personligt. Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og debat samt brainstorming
om emner til næste års Synlighedsdag.
Café møderne afholdes
kl. 19-21 på:
Café Cadeau
H. C. Ørstedsvej 28C
1879 Frederiksberg
Datoerne for resten af
sæsonen er:
Torsdag d. 09.01.2014
Tirsdag d. 11.02.
Onsdag d. 12.03.
Torsdag d. 10.04.
Møderne er for alle, der er interesseret i forskellige problematikker omkring senfølger af seksuelle
overgreb. Der bliver holdt et oplæg og derefter er der spørgsmål, debat og snak. Vi sidder for os selv i
et aflukket lokale bagest i caféen.
Café Cadeau er en non-profit café med frivillig arbejdskraft. Vi har en samarbejdsaftale med caféen,
der går ud på, at de stiller gratis lokale til rådighed for vores møder og til gengæld køber vi drikkevarer
o.a. i caféen under møderne. Priserne er meget rimelige.
Vi arbejder for, at det med tiden bliver muligt at afholde lignende møder flere steder i landet men pt. er
det desværre ikke muligt.

KRIS
(Kristen Terapi og Rådgivning for Incestofre
og Seksuelt misbrugte)
KRIS skriver på Facebook:
"Der er desværre meget lange ventetider på behandling i
det offentlige system.
KRIS - som pt. tilbyder behandling i Aarhus og Herning har meget kortere ventetid. Har du brug for hjælp til at
tackle senfølger efter seksuelle overgreb, så skriv til os på
kris@kris-dk.dk. Vi vender tilbage til dig i løbet af få
dage."

www.landsforeningen-spor.dk
www.synlighedsdagen.dk
Spor på Facebook
medlem@landsforeningen-spor.dk
kontakt@landsforeningen-spor.dk

Der kan læses mere om KRIS på deres hjemmeside her.

De bedste hilsner
Vi vil hermed ønske alle vores medlemmer
en rigtig god jul og et godt nytår.

Spor – Landsforeningen
for voksne med senfølger
af seksuelle overgreb

