
#brydtavsheden  

#brydvolden 

#brydmønsteret 

 
   

  

Seje unge søges til BRYD TAVSHEDEN’s fortællerkorps 

Har du en personlig historie om vold, som du gerne vil dele med andre unge?  

Og vil du med ud på skoler i hele Danmark og fortælle den? 

 
Så kan du blive en del af BRYD TAVSHEDEN’s korps af unge med erfaringer med vold i nære relationer. 

Som en del af korpset, vil du være med til at hjælpe børn og unge med at bryde tavsheden om den vold, 

de lige nu er udsat for. Vi ved, at det hjælper unge at høre andre unge fortælle om deres oplevelser med 

vold. Derfor har vi brug for dig og din historie - hvis du har mod på at dele den. 

 

Det gælder dig, der: 

- har været i et kæresteforhold, hvor du har været udsat for eksempel psykisk vold, seksuel eller 

fysisk vold samt været kontrolleret af din kæreste? 

- er vokset op i en familie, hvor din mor, far eller begge har kontrolleret dig, talt nedsættende til dig 

eller været fysisk voldelig over for dig? 

Hos BRYD TAVSHEDEN har vi en vigtig opgave i at tage ud på skoler og holde temaoplæg om vold. 

Ved hvert besøg har vi en fortælling fra det virkelige liv med. En ung, der fortæller sin historie om vold til 

andre unge. Det er vigtigt for bedre at kunne forstå, når man er udsat for vold. 

 

Om dig: 

- Du er mellem 20-25 år 

- Du har mod og lyst til at dele din historie med større grupper af børn og unge 

- Du er ude af den voldelige relation og i nogen grad allerede bearbejdet dine oplevelser 

- Du er indstillet på at have et samtaleforløb, hvor du løbende får bearbejdet dine oplevelser med 

den vold du har været udsat for 

- Du er indstillet på at vi sammen klæder dig på til at formidle din historie ude på skolerne 

Vi kan tilbyde dig: 

- At komme ud og fortælle din historie på skoler i hele Danmark (7.-10. 

klasse og på gymnasier) ml. 4-8 gange/halvåret  

- Træning i at formidle en fortælling og stå foran større grupper af 

mennesker 

- Samtaleforløb, hvor du får bearbejdet dine oplevelser yderligere 

- Supervision med de andre personlige historier 4 gange om året 

- Et honorar efter hvert oplæg 

For yderligere informationer, kontakt mig på sanne@brydtavsheden.dk eller 

på telefon 4024 2247 
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