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RESUMÉ

Semvitas er en kommunikationskampagne, som
henvender sig til seksuelt misbrugte mænd og
kvinder, der har oplevet overgreb som børn og
lever med senfølger i deres voksenliv – samt til
pårørende, venner og fagfolk.

Projekt Semvitas blev igangsat 1. januar 2019 og
afsluttet med udgangen af juni 2019.

Kampagnens primære elementer er en gratis
App med podcastfortællinger og rådgivning,
en hjemmeside, Facebook kampagne samt
100.000 Go Cards/postkort på landets cafeer.

Med de personlige podcastfortællinger er det
projektets mål at bidrage til, at de mange, mange tusinde seksuelt misbrugte, der lever alene og
isolerede med deres tunge bagage kan få lejlighed til at lytte til andres fortællinger om overgreb
og senfølger – og dermed opleve, at de ikke er
alene.

Projekt Semvitas er støttet af Rådet for Offerfonden.

I Semvitas app er podcast med:
• personlige fortællinger om seksuelle overgreb
og om at leve med senfølger

Alle de interviewede fortæller på inspirerende vis
om, hvordan de har fået hjælp og arbejder med
at komme videre gennem fællesskab, støtte og
rådgivning.

• personlig fortælling fra en pårørende
• rådgivning til seksuelt misbrugte med psykoterapeut fra Kvisten
• rådgivning til fagfolk, der møder seksuelt
misbrugte i deres arbejdsliv med psykolog fra
CSM

I App’en fortæller fire kvinder og fem mænd mellem 25 – 57 år deres meget forskellige personlige
historier og om de forskellige måder, som de har
søgt hjælp og er kommet videre – på trods af
invaliderende seksuelle overgreb i barndommen.

• reportage fra Landsforeningen Spor om betydningen af fællesskab og om at bryde isolationen

Overgrebsmændene er typisk voksne, som er tæt
relateret til børnene, så som forældre, stedforældre, familievenner eller pædagoger og spejderledere, men vi hører også om tilfælde, hvor det er
fremmede voksne, der begår overgrebene.
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SEMVITAS KAMPAGNEN BESTÅR AF:
• Semvitas App er aktivt installeret på mere end
170 IPhone og Android telefoner.

• En fire ugers Facebook oplysningskampagne
med fokus på at skabe kendskab til projekt
Semvitas samt oplysning omkring den gratis
Semvitas app med podcastfortællinger. Kampagnen har fokuseret på mænd og kvinder i
alderen 18-65+ i hele Danmark. Kampagnen
har været en succes og opnået resultater langt
over forventning.

• En større RSS kampagne hvor alle Semvitas
podcasts er direkte tilgængelige via de kendte
podcast afspillere som fx iTunes og Google
Podcasts (ca. 350 downloades) – og flere
kommer dagligt til.
• Et stort netværk bestående af organisationer,
enkeltpersoner, frivillige og offentlige samarbejdspartnere på området.

Semvitas har nået mere end 77.000 personer,
og annoncer er set mere end 165.000 gange.
Annoncerne, med links til hjemmesiden med
podcastfortællingerne, er blevet klikket på
over 3000 gange.

• En hjemmeside med informationer om projektet, henvisninger til organisationer, der støtter
seksuelt misbrugte gennem terapi og fællesskab samt info til fagfolk med henvisning til
yderligere faglig hjælp. Vi har i perioden i alt
haft 6.865 besøg på Semvitas hjemmesiden

• En omfattende presseindsats med personlige henvendelser og pressemeddelelser med
hjælp til at skaffe cases og eksperter til dagog ugeaviser, radio og TV medier i hele landet
samt ugeblade.

• 100.000 postkort /Go Cards med beskrivelse
af projektet og henvisning til App og Facebook. Udover postkort på 540 caféer, er der
givet 6000 postkort til uddeling i de organisationer, som Semvitas arbejder sammen med
og gennem egen uddeling.
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BAGGRUNDEN FOR PROJEKT SEMVITAS

I forbindelse udvikling og gennemførelse af projekt Merantis, der henvender sig til kvinder med
udenlandsk baggrund, som har været udsat for
vold og social kontrol, har projektgruppen etableret et stort netværk blandt organisationer, der
henvender sig til voldsramte kvinder.

Flere undersøgelser refererer til, at 10-12% og
andre op til 20% af befolkningen har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, hvilket
svarer til langt over 500.000 mænd og kvinder
alene i Danmark.
Der er imidlertid også eksperter, der mener, at
antallet er på ca. 100.000, hvoraf 60-80.000,
lever med behandlingskrævende senfølger.

Vores samarbejdspartnere har vist stor interesse
for vores gratis Merantis app med 37 podcastfortællinger på 11 forskellige sprog med udenlandske kvinder, som fortæller om at komme væk fra
vold og social kontrol. Flere organisationer bruger
podcastene i deres arbejde med de voldsramte
kvinder.

I EU er der gennemført undersøgelser og kampagner, som hævder, at de europæiske tal er en
ud af fem, altså 20 pct. Det er tal, der svarer til
13 millioner europæiske mænd og kvinder.

En ven af projektet, der har lyttet til Merantis
podcast, anbefalede os at udvikle et lignende
tilbud til personer, som er blevet seksuelt misbrugt i barndommen. Hun var selv blevet udsat
for seksuelle overgreb og manglede information
og netværk.

Uanset det præcise antal er der mange, mange tusinde, der lever med hemmeligheder om
misbrug i barndommen, og mange af dem lever
med invaliderende livslange senfølger.
Der var brug for et projekt som Semvitas – og
med Offerfondens økonomiske støtte blev projektet en realitet.

Vores research inden for seksuelt misbrug viste
lange ventelister og behov for yderligere information til de mange, mange tusinde mænd og
kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Semvitas står for Seksuelt Misbrugte videre i livet
(Vitas).

Antallet af seksuelt misbrugte er meget stort.
Mørketal gør det imidlertid svært at definere et
nøjagtigt antal personer, som er blevet seksuelt
misbrugt.
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PROJEKTGRUPPE

Bag projekt Semvitas er Spodcast.dk med journalisterne Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin, der
arbejder med kommunikation og formidling på
flere platforme.

SEMVITAS PROJEKTGRUPPEN AF:
• Kandidat i kommunikation med speciale i
sociale medier, Ann Sofie Carrara Arildsen
• Kandidat i Socialvidenskab og pædagogik
med erfaring i podcast-redigering ,Markus Eg
Schwartz-Nielsen

Spodcast.dk har produceret flere kampagner
med podcastfortællinger, som omdrejningspunkt.

• Journalist og redigeringstekniker, Peter
Schwartz-Nielsen

En App med personlige fortællinger, der inspirerer og giver håb samtidig med, at de bryder
tabuer og skaber fællesskab, er en ny formidlingsform, der honorerer tidens ønske om mobilitet, diskretion og ”on demand”.

SEMVITAS

SEMVITAS

SE

SEMVITAS

SE

• IT og App udvikler Anders Olsen

• Grafisk Designer Liselotte Nielsen

Spodcast.dk er en lille organisation, der tilpasser arbejdsgrupper til at kunne håndtere større
og mindre opgaver og løfte de præcise behov
undervejs.
Sammen med en arbejdsgruppe og tilknyttede
projektfolk har Spodcast.dk udviklet og gennemført Semvitas projektet.

SEMVITAS
6

S E M V I TA S

•

D O K U M E N TAT I O N S R A P P O R T

SAMARBEJDSPARTNERE
SEMVITAS PRIMÆRE
SAMARBEJDSPARTNERE BLEV:

Landsforeningen Spor er en landsdækkende
bruger- og interesseorganisation for voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.
De arbejder med synliggørelse af senfølger, formidling af viden på området, netværksskabelse
mellem de seksuelt misbrugte og forbedring af
forholdene for voksne med senfølger. Spor tilbyder blandt andet cafémøder og læsegrupper.

• Center for seksuelt misbrug (CSM)
i hele landet
• Kvisten
• Landsforeningen Spor
Kvisten er en frivillig organisation, som både
tilbyder individuel terapi, gruppeterapi og telefonrådgivning til voksne over 18 år. Det er primært frivillige psykoterapeuter, som arbejder for
Kvisten. De er aktive i 44 kommuner i Danmark.

Vores samarbejdspartnere bekræftede os i, at
der var brug for alle tiltag på området og projekt
Semvitas kunne bidrage positivt til at skabe opmærksomhed omkring seksuelt misbrug og give
de mange, som lever alene og isolerede viden og
information om støtte, rådgivning og fællesskab i
de etablerede hjælpeorganisationer.

CSM Centrene er et landsdækkende behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger, der tilbyder behandling hos psykologer,
socialrådgivere og socialt støttende indsatser ved
frivillige. CSM leverer specialister til VISO’s indsats
på senfølgeområdet. CSM har tre centre fordelt i
Danmark.

Undervejs i projektet har vi holdt flere møder
med CSM, Kvisten og SPOR, som alle har bidraget med viden og med at finde cases, mm.
Det har været målet i Semvitas, udover at formidle de personlige fortællinger, at tilbyde reel faglig
rådgivning til seksuelt misbrugte og til fagfolk
gennem podcast-interviews.Det har vist sig at
fungere rigtig godt.
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PROCESS OG PROJEKTELEMENTER

PROJEKT SEMVITAS BESTÅR AF:
• En researchfase med etablering af
samarbejde med organisationer, der arbejder
med senfølger efter seksuelle overgreb
i barndommen, og relevante aktører på
området
• Udvikling af koncept og visuel identitet
• Indsamling af cases i samarbejde med de
involverede organisationer
• App – iPhone version via App Store og
Android version via Google Play
• Produktion af 13 podcast – interview og
redigering
• Hjemmeside
• Produktion af informationskort
• RSS feed – således at alle Semvitas podcasts
er direkte tilgængelige via de kendte podcast
afspillere som fx iTunes og Google Podcasts.
• kontakt til traditionelle podcastkanaler samt
landsdækkende radiokanaler
• Fire ugers Facebook kampagne
• 100.000 Go-Cards/postkort på landets cafeer
• Postkort til samarbejdspartnere
• Presseaktiviteter
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VISUEL IDENTITET

Den visuelle identitet for projekt Semvitas, der
betyder Seksuelt misbrugte videre i livet, har til
formål at appellere til både mænd og kvinder via
en profil, der både er synlig, let genkendelig og
som ikke er farvet af holdninger eller indeholder
værdiskabende symboler.

sociale relationer og andre senfølger, som mange
seksuelt misbrugte lever med.
Der er håb i farven grøn. Og grøn er hverken en
maskulin eller en feminin farve.
Forskellige varianter af den samme grønne farve
bruges som adskillelse af fortællingerne i App’en.

Flisemønsteret er først og fremmest en genkendelig dekoration.

S’et kan optræde alene og flisemønsteret er
anvendeligt i brochure- og andet trykt og digitalt
materiale.

Dog kan mønsteret tolkes som et symbol på
det liv, som seksuelt misbrugte lever. Et liv, der
umiddelbart ser ud som alle andres liv – men
hvor de manglende brikker kan illustrere huller i
hukommelsen, manglende koncentrationsevne,
manglende evne til at skabe og vedligeholde

Alle elementerne i projektet er blevet produceret
i overensstemmelse med den visuelle identitet.
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HJEMMESIDE

Vi har på hjemmesiden lagt vægt på, at mænd
og kvinder, som er blevet seksuelt misbrugt i
barndommen, skal kunne finde relevante informationer til at søge hjælp, viden og støtte hos
organisationer, der arbejder med senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen.

På Projekt Semvitas’ hjemmeside, www.semvitas.
dk, er det, som i App’en, muligt at lytte til de
13 podcasts under siden ”Fortællinger”.
Derudover indeholder hjemmesiden en menu
med følgende sider med tilhørende undersider:
• Få hjælp
• For Fagfolk
• Viden
– Om senfølger
– Tal
– Artikler

Fagfolk har på hjemmesiden mulighed for at lytte
til en psykolog, som giver gode råd til mødet
med seksuelt misbrugte i deres arbejde.
Der henvises samtidig til Socialstyrelsens tilbud
om rådgivning til fagfolk og ligeledes henvises til
Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO’s tilbud til fagfolk, som møder
mænd og kvinder med senfølger af seksuelle
overgreb i barndommen.

• Semvitas
– Materialer og presse
– Kontakt
– Spodcast.dk
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Det er også muligt at få viden omkring senfølger
på hjemmesiden. Landsforeningen Spors hjemmeside har været den primære kilde til informationerne på siden.

Vi har i alt haft over 7.000 besøg på Semvitas
hjemmesiden. Ud af de 7.000 besøg har 33%
været ved brug af computer og 67% ved brug af
mobilenheder.

På hjemmesiden er det yderligere muligt at kontakte projektgruppen på mail og telefon.

På selve hjemmesiden er en af de mest besøgte
sider siden ”Fortællinger” med 4.580 besøg.
Man kan lytte til fortællingerne direkte fra siden.
Der er også link til download af Semvitas app’en i
både App Store og Google Play øverst på siden.

Hjemmesiden indeholder derudover fire ikoner i
højre øverste hjørne af siden – en klik væk knap
til Googles startside, en knap til vores Facebookside, en RSS-feed knap og en knap til vores
Instagram

At siden ”Fortællinger” er en af de mest besøgte
sider stemmer overens med vores Facebookkampagne, da vi i vores annoncer linker direkte til
samme side.
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SAMARBEJDE MED ORGANISATIONERNE

Semvitas er udelukkende et formidlingsprojekt,
og tilbyder derfor ikke hjælp og rådgivning til
mænd og kvinder, som oplever senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen.

Alle organisationerne er glade for projekt Semvitas og har hjulpet os under processen. Vi har
blandt andet modtaget cases fra både Kvisten
og CSM. Derudover har både Kvisten, CSM og
Landsforeningen Spor stillet op til faglige interviews og reportage.

Semvitas henviser til de etablerede organisationer, som yder professionel hjælp og rådgivning
på området. Projekt Semvitas fungerer derfor
som et supplement til de organisationer og
tilbud, der hjælper de seksuelt misbrugte mænd
og kvinder.

Organisationerne har taget rigtig godt imod
podcastfortællingerne. De henviser alle til vores
podcast på deres hjemmesider.
Organisationerne har ligeledes modtaget Semvitas informationskort om projektet og Semvitas Go-Cards til at dele ud og skabe fokus om
projektet.

Det har derfor været et afgørende mål for Projekt
Semvitas at skabe kontakt og samarbejde med
de organisationer, der tilbyder hjælp og rådgivning til voksne mænd og kvinder, som oplever
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Vi har oplevet, at flere organisationer selv har
kontaktet Projekt Semvitas for at blive samarbejdspartner. Der er blevet informeret om organisationerne på hjemmesiden og udvekslet materialer til distribuering.

Det er i løbet af projektperioden lykkes os at
opnå et tæt samarbejde med flere organisationer
på området.
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VI HAR ETABLERET
SAMARBEJDE MED:

• Joan-Søstrene – der yder støtte til kvinder
udsat for vold, voldtægt, seksuel chikane og/
eller seksuelle overgreb i barndommen (incest)
gennem en kvinde-til-kvinde rådgivning.

• CSM-Centrene er et landsdækkende behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger, der tilbyder behandling hos psykologer,
socialrådgivere og socialt støttende indsatser
ved frivillige.

• KKUC – der er en non profit organisation,
som tilbyder ambulant og helhedsorienteret
rådgivning, afklaring og behandling, samt
efterindsatser rettet mod komplekse og ofte
flere samtidige problematikker.

• Kvisten – en frivillig organisation, som både
tilbyder individuel terapi, gruppeterapi og
telefonrådgivning til voksne over 18 år. Det er
primært frivillige psykoterapeuter, som arbejder for Kvisten. De er aktive i 44 kommuner i
Danmark.

Organisationerne har også vist stor interesse i
fremtidige Semvitas projekter. De håber på at
udvide samarbejdet i forbindelse med produktion
af flere podcast samt andre projekter i Semvitas
regi.
Organisationerne efterspørger især mere offentlig oplysning om seksuelle overgreb i barndommen, hvorfor vi har talt om eventuelle konferencer og temadage.

• Landsforeningen Spor – en landsdækkende
bruger- og interesseorganisation for voksne
med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Spor tilbyder blandt andet cafémøder og læsegrupper.
• Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO, under Socialstyrelsen, der
yder rådgivning til landets kommuner
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APP OG PODCAST

Efter gode erfaringer fra Merantis projektet, hvor
vi producerede personlige og inspirerende fortællinger om at komme væk fra et liv med vold
og social kontrol, valgte vi i projekt Semvitas at
fokusere på formidling af erfaringer fra mænd
og kvinder, som har søgt hjælp til at komme
gennem livet på trods af senfølger af seksuelle
overgreb i barndommen. Altså – personer, der
var åbne om deres overgreb, havde været i terapi
og var klar til at videregive deres egne erfaringer.

Semvitas har gennemført interviews med cases,
eksperter og organisationer:

Det var vores ønske, at mænd og kvinder kunne
lytte til andre i samme situation og høre deres
erfaringer med hjælp, rådgivning og fællesskab.
De seksuelt misbrugte mænd og kvinder skulle
opleve håb og få inspiration til at handle. Samtidig skulle de opleve, at de ikke er alene i en
hverdag præget af senfølger og traumer efter
seksuelle overgreb i barndommen.

• Ole, 57 år, fra Thy. Blev seksuelt misbrugt af
en ven af familien som 11-årig

• Tina, 31 år, fra Herning. Blev seksuelt misbrugt af sin FDF-leder som 10-12-årig
• Karina, 42 år, fra Randers. Blev seksuelt misbrugt over flere år fra hun var lille til puberteten
• Jonas, 29 år, fra Ørum. Blev udsat for seksuelt
misbrug på en spejderlejr som dreng

• Lars, 31 år, fra Bjerringbro. Blev seksuelt overgrebet af en pædagog i SFO’en som lille dreng
• Sonja, 51 år, født i Dortmund, men flyttede til
Højbjerg som 1-årig. Blev seksuelt overgrebet
af sin storebror som barn
• Henrik, 54 år, fra Sjælland. Blev seksuelt misbrugt af sin stedfar som 6-årig

Podcast giver de seksuelt misbrugte mænd og
kvinder mulighed for at lytte til andres fortællinger i et tempo, som passer dem, og på et tidspunkt, hvor de har overskud til at lytte.
Der kan lyttes til podcast i bilen, bussen, på en
gåtur eller hjemme i huset i ro og fred. De kan
også dele lytte-oplevelsen med familie og venner
og derved få talt om al det svære.

• Rie, 45 år, fra Sjælland. Blev som 11-årig udsat
for seksuelle overgreb af sin stedfar
• Kristina 25 år fra Århus. Blev som barn udsat
for seksuelle krænkelser af sin far og senere
hen af sin stedfar
• Jens Christian, 29 år, fra Århus. Er kæreste
med Kristina, og fortæller om at være pårørende til en person, der oplever senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen
• Marianne Gutte Pedersen, psykoterapeut.
Leder i Kvisten. Giver råd til voksne, som har
været udsat for seksuelle overgreb i barndommen
• Lone Gerup Adamsen, Psykolog. Leder i CSM
Midt Nord. Giver råd til fagpersoner, som i
deres arbejde møder voksne, der har været
udsat for seksuelle overgreb i barndommen
• Landsforeningen Spor. En reportage fra et
åbent cafe-møde
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Ved afslutningen af kampagneperioden har vi
registreret ca. 80 aktive installationer af app på
Android og ca. 90 aktive installationer af app
på IPhone. Det svarer til ca. 170 installationer af
app.

I forbindelse med en fortsættelse af projektet forventer vi også ved møder rundt i landet og ved
konferencer, at der vil ske yderligere installation
af app. På samme måde som det er sket med
Merantis.

De organisationer, som vi samarbejder med,
har imidlertid stadig informationer om Semvitas
med til deres møder og på deres hjemmeside. Vi
forventer derfor, at der i løbet af de kommende
måneder vil være mindst en fordobling af antallet
af installationer af app og downloads af podcast.

I forbindelse med RSS feed og opkobling til Itunes og Google Podcast kan vi dags dato registrere ca. 350 downloades af podcast. Antallet øges
imidlertid dagligt – og nye vil komme til i takt
med søgning på seksuelt misbrug mm.
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MATERIALER OG DISTRIBUTION

Med henblik på at informere om Projekt Semvitas
gennem vores samarbejdspartnere, producerede
Semvitas informationskort, med teksten ”SEKSUELT MISBRUGTE VIDERE I LIVET”.
Vi delte postkortene ud til alle vores møder med
samarbejdspartnere med henblik på videreformidling af information om vores projekt.

I forbindelse med Semvitas kampagnen, som
blev igangsat i maj 2019, producerede vi også
Go-Cards med teksten ”Har du hørt det?” med
tilhørende tekst på bagsiden om projektet, den
gratis app samt en henvisning til Semvitas.dk.
Go-Card’ene er blevet distribueret i 100.000 eksemplarer til 540 caféer i Danmark , hvor de har
været placeret i vægstandere i fire uger.

Vi har trykt 1.000 store informationskort.

Med Go-Card kampagnen har vi ønsket at skabe
synlighed over for vores voksne målgruppe. Med
det store antal misbrugte i Danmark var vi sikre
på med postkort på caféer at nå seksuelt misbrugte, pårørende eller venner med en diskret
henvendelse.

SEKSUELT MISBRUGTE
VIDERE I LIVET
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Semvitas er podcast-fortællinger med
mænd og kvinder, der har været udsat for
seksuelle overgreb i barndommen.

Semvitas er også podcast med fagfolks
gode råd til seksuelt misbrugte om at komme videre i livet – selv om bagagen er tung.

Mænd og kvinder fortæller om, hvordan de
hver især har fået hjælp og har lært at leve
med deres historie – og med de senfølger,
som er en del af deres liv.

Semvitas fortællingerne kan høres på
SEMVITAS.DK og i app’en SEMVITAS, som
i løbet af foråret 2019 gratis kan downloades i AppStore og Google Play.

Fortællingerne henvender sig til andre, der
har været udsat for misbrug.

Semvitas projektet produceres i foråret
2019. Alle 12 fortællinger er klar i app og
på hjemmesiden senest 31.5.2019.

13.42

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

RÅDET FOR OFFERFONDEN

SEMVITAS • TELEFON 4280 4218 • SEMVITAS@SEMVITAS.DK • WWW.SEMVITAS.DK
SEMVITAS ER PRODUCERET AF SPODCAST.DK
OG ER FINANSIERET AF OFFERFONDEN
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Go-Card har tilbudt Semvitas nogle vældig fine
priser, som har betydet, at vi har kunne få en
bred dækning i hele landet.

Herudover har vi selv delt 3500 postkort ud.
I rapporten fra Go-Card fremgår, at vi i ugerne 19+20+21 har fået uddelt 69.000, 15.000,
7.500 og 7.500 i hhv. København og Omegn, Århus, Odense og Aalborg. I løbet af de 3 uger har
aftrækket på kampagnen været 74%, hvilket sat
op imod den gennemsnitlige Go Card kampagne
med aftræk på 76%, er et vellykket resultat.

Postkortene er blevet godt placeret på stativet –
meget centralt. Det gode blikfang har vi været
meget tilfredse med.
Vi har derudover fået trykt ekstra Go-Cards og
sendt 500 stk. til hver af alle vores samarbejdspartnere med henblik på videreformidling af
postkortene til vores primære målgruppe – de
seksuelt misbrugte mænd og kvinder.

De 74% er endvidere kun et estimeret tal, da
kortene er stadig er i standerne efter afslutningen af den betalte kampagne – som en gestus
fra Go-Card uden ekstra betaling.

RÅDET FOR OFFERFONDEN

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

HAR DU
HØRT DET?

RÅDET FOR OFFERFONDEN

Lyt til Semvitas podcast, hvor mænd og kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen fortæller deres historier. Hør hvordan de fik
hjælp. Download gratis app’en Semvitas i App Store eller Google Play og lyt med. Eller giv dette postkort til én, som du tænker skal kende historierne.
Læs og hør mere på Semvitas.dk

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

Over en halv million mennesker i Danmark har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen

GO-CARD © 2019 · Tel. +45 81 10 18 20 · www.go-card.dk · All Rights Reserved · Free Advertising Postcard # 15976

Semvitas-GoCard-IV.indd 1
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SOCIALE MEDIER

FACEBOOK

Kampagnen strakte sig over 4 uger med flere opslag hver uge, hvoraf det ene opslag blev annonceret ud til en defineret målgruppe.

En Facebook kampagne har været en væsentlig
del af Projekt Semvitas’ synlighed. Facebook var
derfor en højt prioriteret del af formidlingsarbejdet.

Vi har brugt mange ressourcer på at få vores
samarbejdspartnere til at fortælle om Semvitas
og om podcastene i deres lukkede grupper, hvor
vi ved, at de præcise målgrupper er.

I maj 2019 udførte vi en omfattende oplysningskampagne på Facebook i overensstemmelse med
projektets overordnede formål.

Indsatsen har båret frugt – og derfor ved vi, at
informationen om Semvitas er nået vidt omkring.

Kampagnen havde til formål at oplyse om projekt
Semvitas og få folk til at downloade den gratis
app med 13 podcast eller lytte til podcastene på
hjemmesiden.

Efter rigtig gode erfaringer fra vores Merantis’
oplysningskampagner på Facebook, besluttede
vi at udvælge citater fra hver podcast fortælling.
Til hvert af disse citater tilføjede vi arkivfotos af
mænd og kvinder, som repræsenterede stemningerne i citatet.
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Gennem resultater fra Merantis kampagner har
vi erfaret, at citaterne med tilhørende arkivfoto
egner sig rigtig godt på netop Facebook, og
skaber meget opmærksomhed. Herudover har
det bidraget til at få folk til klikke på vores opslag
og annoncer.

Vores annoncer har opnået de bedste resultater på de mobile enheder. Den placering, hvor
annoncerne har klaret sig bedst, er i Facebooks
nyheds-feed på mobilen, hvor vi har nået omkring 19.000 personer.
Det er også den placering, hvor annoncerne har
opnået flest klik på linket med 538 klik. Derudover har annoncerne klaret sig godt som lynartikler i Facebook-mobil App og på Messenger.

Den primære målgruppe for Facebook kampagnen var mænd og kvinder, som lever med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, og
som endnu ikke har søgt hjælp.

Vi har også oplevet rigtig meget aktivitet på vores
Facebook opslag og annoncer.
Mange personer har trykket på synes godt om
og har delt opslag – og flere har kommenteret på
opslagene.

Vores sekundære målgruppe var pårørende,
som kender seksuelt misbrugte og fagfolk, som
i deres arbejde møder mænd og kvinder, som er
blevet seksuelt misbrugt i barndommen.

Folk har interageret væsentlig mere med vores
indhold, end vi har erfaret i vores tidligere projekter med voldsramte udenlandske kvinder, hvor
diskretion var en afgørende faktor.
Flere personer har små dialoger på vores opslag.
Det har været personer, som kommenterer vores
case-personers fortællinger og det, de har været
udsat for, men også personer, som fortæller, at
de selv har haft det hårdt som børn.

Vi gennemførte flere annoncer i løbet af kampagnen.
Annoncerne var målrettet mænd og kvinder i
alderen 18-65+.
Geogratisk besluttede vi at annoncere i hele
Danmark.
Vi ønskede en meget bred målgruppe, da flest
potentielt seksuelt misbrugte mænd og kvinder
ville blive eksponeret for vores annoncer på den
måde.
Kampagnen har præsteret langt over forventning.
I kampagnens forløb har vi nået over 77.000
personer og vores annoncer i sociale medier er
blevet set mere end 165.000 gange.
Annoncerne, med links til hjemmesiden med
podcastfortællingerne, er blevet klikket på over
3000 gange. De mange kliks på vores annoncer
er et klart succeskriterie for kampagnen, da det
indikerer en stor interesse for at lytte til vores
podcast. Kvinderne har taget bedre imod kampagnen end mændene. Vi har fået klik fra over
25.000 kvinder og omkring 4.200 mænd.
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INSTAGRAM

Til hvert opslag tilføjede vi følgende hashtags:
#seksuelleovergreb
#seksuelleovergrebmodbørn
#senfølger
#senfølgerafseksuelleovergreb
#brydtabuet
#psykiskelidelser
#podcast
#semvitas
#harduhørtdet

Udover Facebook, oprettede vi også en Semvitas
Instagram konto.
I lyset af erfaringer fra projekt Merantis, vidste vi,
at vores annonceformat fungerer godt på Instagram, der er et medie, som har til formål at dele
billeder med tilhørende tekst.
Opslagene på Instagram kontoen fulgte Facebook kampagnen. De annoncerede opslag på
Facebook blev samtidig slået op på Instagram.

Hashtagene repræsenterer seksuelt misbrugte og
livet med senfølger, samt projekt Semvitas og ”Har
du hørt det” kampagnen.
Vores Instagram opslag er således tilgængelige for
alle de brugere, som søger på de valgte hashtags
samtidig med, at de optræder i nyhedsfeedet.

20

S E M V I TA S

•

D O K U M E N TAT I O N S R A P P O R T

SYNLIGHED / PRESSEAKTIVITETER

Som en del af Semvitas kampagnen har vi også
tilstræbt synlighed om seksuelt misbrug og om
de mange tusinde, som lever med senfølger.

var problematisk på grund valgrygter og efterfølgende udskrivelse af valg til afholdelse den 5.
juni.

Vi har ønsket at opnå omtale i medierne om emnet, om Semvitas og podcast samt om, hvordan
man kan søge hjælp i de organisationer, der yder
støtte til seksuelt misbrugte.

Vi var derfor meget glade, da Politiken valgte at
bringe en halv sides artikel om podcast projekterne Merantis og Semvitas og om at bruge podcast
til formidling af svære emner. Artiklen skabte stor
begejstring hos vores samarbejdspartnere, der
var glade for den store synlighed omkring vold,
social kontrol og seksuelt misbrug.

Som erfarne kommunikationsfolk med viden
omkring medierne var vi klar over, at vores timing

Onsdag 15. maj 2019 POLITIKEN

Kultur 3

Siden er redigeret/layoutet af:
Jacob Poulsen/Kaspar Busch

Podcastserie med voldsramte er blevet et hit
Det kan være svært for en
voldsramt kvinde at tro på,
at hun kan få et nyt liv,
men med en gratis serie
af podcasts kan kvinderne
høre andre fortælle,
hvordan de slap ud.
Tusinder har været inde
at lytte med.
medier
ANNE BECH-DANIELSEN

N

år man åbner sitet med blomster
og lyserøde pasteller signalerer
det ’nærmest reklame for hygiejnebind’, som kvinderne bag hjemmesiden merantis.dk siger. Og den store knap
øverst på hjemmesiden taler sit eget
sprog:
»Væk fra Merantis«, står der:
Væk fra hjemmesiden eller app’en. I en
fart. Når man klikker, lukker alt ned omgående. Og det kan være afgørende, hvis
man er datter, mor eller kone i en familie,
hvor det er strengt forbudt at sidde og rode på hjemmesider med hjælp til »voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund«, som merantis.dk henvender sig
til med en gratis tilgængelig serie af personlige podcastberetninger fra voldsramte, udenlandske kvinder.
Hjemmesiden og app’en med podcasts,
hvor udsatte kvinder på dansk og deres
oprindelige sprog fortæller, hvordan de
slap ud af et voldsregime og trods alt ﬁk et
nyt liv, er kun godt et år gammel. Men den
skal allerede tælle sine lyttere i tusinder.
Seneste opgørelse viste, at der bare fra juni sidste år, da siden åbnede, og til oktober samme år var over 18.000 der lyttede

til podcastene, og ud over at rygtet om de
personlige beretninger spredes blandt
kvinderne fra mund til mund, bruger også ﬂere krisecentre de personlige fortællinger som udgangspunkt for terapeutiske samtaler.
Saira på 24 er en af de udenlandske
stemmer, der kan høres på merantis.dk’s
podcasts. Hendes fortælling ligger på
dansk og på urdu, andre ligger på arabisk, farsi, ﬁlippinsk, ghanesisk, grønlandsk og andre sprog. Saira har som en,
der selv har været udsat for vold og social
kontrol i en ærehævdende familie med
muslimsk baggrund, valgt at træde frem
og deltage i en godt 17 minutter lang podcast, for at hendes historie kan høres af
andre piger og kvinder i lignende situationer:
»Jeg har valgt at stå frem, fordi jeg synes, at det kan være svært at få fortalt sin
historie, og det kan være vigtigt for andre
at høre den«, fortæller Saira, der som på
podcasten ønsker at optræde med fornavn alene.
Selv blev hun holdt i kort snor af sin oprindeligt pakistanske familie, og da hun
tog mod til sig og begyndte at komme
sent hjem, blev hun slået og sparket af sin
mor og udsat for social kontrol af mændene i familien. Men hun oplevede ikke helt
lydhørhed:
»Man bliver spurgt ud om den konkrete voldshistorie, og ’det er synd for dig’ og
alt det her, men der var ikke så stor interesse for historien om, at jeg faktisk prøvede at kæmpe mig ud«, siger den 24-årige i
telefonen et sted på Sjælland.
Dermed blev hun reduceret til et offer,
syntes Saira, som også ønskede at fortælle, hvordan hun langsomt igen er begyndt at se sin familie. Det oplevede hun,
at journalisterne bag merantis.dk gav
hende taletid til.
»Og det er vigtigt. Især andre i samme
situation bør høre historier som min«, siger hun.
Filippinske Zandra fra Aarhus er en anden kvinde, der fortæller på merantis.dk.
Hun blev gift med en dansk mand og kom
til Danmark i 2015, og på podcasten hører
man, om hvordan han mishandlede hen-

FAKTA
Merantis.dk
Med merantis.dk for voldsramte,
udenlandske kvinder og semvitas.dk for
seksuelt misbrugte kan de udsatte
grupper høre gratis podcasts, hvor andre
i lignende situationer fortæller. Serierne
med personlige beretninger høres af
private i målgruppen, men bruges også
på krisecentre i terapeutiske samtaler.
To danske journalister med ﬁrmaet
Spodcast har lavet podcastene med
støtte fra Offerfonden. Krisecentrene har
efterlyst en serie for voldsramte danske
kvinder, og den forsøger Spodcast nu at
få støtte til at lave.

UDSAT. Voldsramte kvinder fortæller

»Så ville jeg have hørt, at jeg ikke var alene, og at der ﬁndes nogle derude, som
gerne vil hjælpe en«.

i en ny serie af podcasts om deres
oplevelser. Det kan hjælpe andre
voldsramte kvinder at høre om andre
i samme situation. Foto: Niels Hougaard/
Ritzau Scanpix

Der er ikke meget hjælp

de og et fælles barn, og hvordan han ﬁﬂede med hendes e-boks og løn og udnyttede, at hun som ny i Danmark ikke kendte
sine rettigheder. Hun har haft oplevelsen
af, at danske myndigheder lytter mere til
en dansk mand end en udenlandsk, næsten retsløs kvinde:
»Den uretfærdighed vil jeg gerne have
frem, så forholdene måske bliver ændret«, siger Zandra, som godt selv kunne
have brugt andre stemmer, da hun valgte
at tage det svære brud.

Det er to journalister, Lone Michelsen, 62,
og Jette Friis O’Broin, 60, som med økonomisk støtte fra Offerfonden og i samarbejde med krisecentre og andre med ekspertise på området har lavet podcastene. De
begyndte i 2016 efter at have set nogle tvindslag om voldsramte, muslimske kvinder, der ikke kunne få hjælp i deres egne
miljøer.
»Vi satte os ned og tænkte over, hvordan vi kunne få fat i den målgruppe, for
der er ikke meget hjælp på det her område. Samtidig er det så forbundet med
skam, at det ville være godt, at dem, der er
i det, kan høre, at de ikke er alene«, siger
Lone Michelsen fra det fælles kontor,
Spodcast.
De to initiativtagere henvendte sig til

B A S E R E T

Ligestilling vil aldrig ...
Fortsat fra forsiden
er større. Selvfølgelig er ﬁre kvindelige instruktører i år bedre end tre i fjor. Hvis altså ﬁlmkvaliteten kan begrunde det. Også
her synes jeg, man kan tillade sig at være
en smule skeptisk.
Man har nemlig som sidste år fået en

FAKTA
De kæmper om Guldpalmen

nogle krisecentre,
som valgte at samarbejde. Derpå beDet her med, at gyndte Spodcast’erne at rekruttedet er en
re kvinder, som vilandens historie, le fortælle.
man taler om
Den tidligere leog ikke ens
der for Dansk Kvindesamfunds cenegen - det kan
ter på Frederiksvære meget,
berg og nuværenmeget lettere
de leder af et nyt
Pia Strøh,
krisecenter i Haspsykolog
lev, psykolog Pia
Strøh, er en af dem,
der både har har samarbejdet og og selv
brugt merantis.dk’s podcasts i sit arbejde.
»Man kan virkelig bruge de her historier, for det kan være svært for kvinderne,
ikke bare at se en vej ud af volden, men også at tro på, at de nogensinde kan få et nyt
netværk«, siger Pia Strøh.

P Å

U T R O L I G E

om Delon: »Han har ret til at udtrykke sine synspunkter. I dag er det meget besværligt at hædre folk, fordi man har en
slags politisk politi, der kaster sig over
én«.
Også på det punkt er der længere imellem fransk og amerikansk mentalitet,
end der har været i mange år.
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Især i familier med æresrelateret vold
risikerer kvinderne at miste både familie
og omgangskreds.
»De her podcasts viser, at det faktisk
kan lade sig gøre at skaffe et nyt netværk,
og at man faktisk kan få et nyt arbejde eller en ny bolig i en ny kommune. Det at
lytte til andre giver håb«, siger Pia Strøh.
Hun har selv anvendt podcast-fortællingerne på beboermøder, der pludselig
gik fra at have et trist fokus på »at stille
kopperne på plads efter sig« til at få indhold og styrke kvinderne. Og podcastene
hjalp samtalen på gled:
»Det her med, at det er en andens historie, man taler om og ikke ens egen - det
kan være meget, meget lettere«.
I de her dage lancerer Spodcast med
GoCards på cafeer og kampagner på sociale medier et nyt podcast-tilbud for og
med seksuelt misbrugte, semvitas.dk, også støttet af Offerfonden, og næste skridt,
hvis ansøgningerne går i hus, bliver en serie med podcasts om og med voldsramte
danske kvinder. Et initiativ, der er blevet
til på opfordring fra ﬂere krisecentre.
anne.bech@pol.dk
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Vi udsendte pressemeddelelser til følgende medier:

I respekt for projektets tidsplan gennemførte vi
vores presseaktiviteter over for relevante medier
på trods af de vanskelige vilkår.

TV 2, Go’morgen DK, Go’aften DK,
TV2 Nyheder, TV2 News, Regionale TV2
stationer, DR, Aftenshowet, TV-avisen,
DR2, Radioavisen, Ritzaus Bureau,
Altinget, Politiken, Berlingske tidende,
Jyllandsposten, Jyske medier, Fynske
medier, Sjællandske medier, Store
Regionale dagblade, det grønne område,
Berlingske lokalaviser, Øvrige lokalaviser
og Søndagsavisen i alle regioner

Vi ønskede at få det bedste ud af situationen,
selv om vi vidste, at der næppe var megen spalteplads eller sendetid i de elektroniske medier til at
behandle seksuelt misbrug.
Vi prioriterede derfor opringninger og samtaler
med journalister på mange medier for at skabe
opmærksomhed omkring problematikken med
seksuelt misbrug, selv om vi vidste, at der næppe
var en her-og-nu effekt i synligheden i medierne.
Målet med de telefoniske henvendelser var at inspirere til senere mediedækning. Vi brugte derfor
en del tid på at få skabt kontakter og videregivet
kontaktinformation, så journalisterne kunne få
adgang til eksperter og cases.

Efter udsendelsen af pressemeddelelsen kontaktaede vi medierne direkte på telefon og sikrede
os, at de havde modtaget vores pressemeddelelse.
På grund af det udskrevne valg, havde mange
medier alle ressourcer afsat til at dække valget.
Det var en forståelig medie prioritering, som var
umulig at argumentere imod. Derfor forsøgte vi
at informere og inspirere til senere dækning af
seksuelt misbrug. Umiddelbart virker det, som
om mange medier overvejede muligheden og var
glade for de kontakter, som vi gav dem.
Der var dog flere lokalaviser, der bragte artikler
om Semvitas – eksempelvis bragte Spøttrup Ugeavis den 28. maj en artikel om Semvitas.
Vi har også modtaget flere henvendelser fra
blandt andet Vamdrup Ugeblad, som viste stor
interesse for vores projekt, samt fra DR Nordjylland, som blev forsynet med cases og ekspert.
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SAMARBEJDE MED PODCASTKANALER

Vi har endvidere talt med de Podcast kanaler,
som vi i udgangspunktet havde forventet ville
bringe vores podcast.

af etiske grunde i respekt for de interviewede
naturligvis ikke kunne eller ville levere.
Det var ærgerligt, at vi ikke kunne få vores
podcast placeret i mediernes podcast kanaler.
Det inspirerede os imidlertid til at sætte alvorligt ind med etablering af RSS feed, hvor vores
Semvitas podcast faktisk nåede ud til alle de,
som hører podcast gennem Itunes og Google
Podcast.

Vi var i telefonisk kontakt med Politikens podcast-kanal, hvor vores podcastfiler blev afvist
uden grund.
DR1 bringer kun podcast, som de selv har produceret.
Radio 24/7 bringer gerne andres produktioner
– men kun om natten og kun via rå-filer, som vi

Det var et større arbejde, men vi er meget
tilfredse med resultatet, og Semvitas er nu
tilgængeligt for alle, der googler seksuelt misbrug og senfølger mm.
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OPSAMLING

PROJEKT SEMVITAS HAR NÅET SINE
MÅL OG PROJEKTGRUPPEN OG SAMARBEJDSPARTNERE ER MEGET TILFREDSE MED RESULTATET.

• En vellykket 4 ugers Facebook kampagne,
hvor det er lykkes at nå over 77.000 personer.
Facebookannoncerne blevet set mere end
165.000 gange og der er blevet klikket over
3000 gange på links i annoncerne.

• Det er i projektperioden lykkedes at producere
en app med personlige podcastfortællinger og
rådgivning til seksuelt misbrugte, pårørende
og fagfolk.

• En Go-Card kampagne på danske caféer, hvor
vi har distribueret 100.000 Go-Cards til 540
cafeér i Danmark. Kampagnen har et aftræk
på 74%.

Mænd og kvinder fortæller om deres seksuelle
overgreb i barndommen, og hvordan de har
søgt hjælp til at komme gennem et voksenliv
præget af senfølger. Fortællingerne er inspirerende, rørende og informative. De udtrykker
håb og inspiration til andre seksuelt misbrugte
mænd og kvinder.

• Produktion af Semvitas materialer:
Semvitas informationskort og Go-Cards, som
er blevet udleveret til alle samarbejdspartnere
med henblik på videreformidling til målgruppen.
• Semvitas hjemmesiden er blevet besøgt 6.865
gange i løbet af projektperioden, hvoraf en af
de mest besøgte sider er ”Fortællinger” med
4580 besøg. Sat op imod resultaterne fra Facebook kampagnen, hvor over 3000 personer
har klikket på linket til siden ”Fortællinger”
i annoncerne, har vores primære kilde ind til
hjemmesiden været via vores Facebookkampagne.

Ligeledes har vi produceret podcast med
psykolog, psykoterapeut og Landsforeningen
Spor, der giver gode råd og fortæller om det
nødvendige fællesskab.

DER ER OPNÅET STORT KENDSKAB
TIL PROJEKT SEMVITAS GENNEM:
• Samarbejde med et solidt netværk af organisationer, der arbejder målrettet med at hjælpe
og rådgive seksuelt misbrugte mænd og kvinder, som lever med senfølger i deres voksenliv.

• En større presseindsats, der har øget kendskabet til seksuelt misbrugte. Vi har haft kontakt
til mindst 25 journalister fra landsdækkende
og lokale medier med information om problematikken og formidling af kontakt til eksperter og cases.

Organisationernes modtagelse af projekt
Semvitas har været meget positiv. De har alle
været behjælpelige med både sparring og
cases samt stillet op til ekspertinterviews og
reportage.

Herudover har Politiken bragt en stor artikel
om podcastprojekterne Merantis og Semvitas.
Lokale medier har bragt artikler om Semvitas
projektet.

Organisationerne har ligeledes taget godt
imod podcastene, og henviser alle til Semvitas og podcastene på deres hjemmesider og i
deres lukkede facebookgrupper.
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Fremover vil Spodcast.dk fortsætte med at arbejde for den store gruppe af seksuelt misbrugte
mænd og kvinder, som behøver hjælp til at komme videre i livet med en tung bagage.
På trods af manglede økonomisk støtte fra Offerfonden til et opfølgende projekt, vil vi arbejde
videre med organisationerne på området i håbet
om at kunne skaffe penge og gennemføre nødvendige aktiviteter for at skabe øget synlighed
– og viden om støtte og fællesskab til seksuelt
misbrugte.
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BILAG
INTERVIEWGUIDE
HJEMMESIDE
APP / RSS
PRESSEMEDDELELSE
FACEBOOK
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Interview til Semvitas podcast
Semvitas er podcast-fortællinger, som henvender sig til voksne, som har været
seksuelt misbrugte som børn – og til pårørende, venner og kollegaer.
Formålet er at give håb og inspiration til kvinder og mænd, der har været
udsat for overgreb i barndommen – og som er klar til at komme videre i livet.
De cases, som vil fortælle deres historie til gavn for andre kvinder og mænd, som har
været udsat for overgreb i barndommen, har fuld anonymitet. Vi ændrer navne,
familieforhold, bo- og opholdssted mm – hvis ønsket.
Casene får lejlighed til at lytte til en rå-klippet podcast og skal godkende eller bede
om ændringer, før vi klipper den anonyme podcastfortælling færdig. Casene har altid
ret – og kan trække sig hvornår som helst fra Semvitas projektet.
Normalt taler vi med casen over telefon, som fortæller i korte træk om hans/hendes
historie, og så mødes vi senere til det endelige interview, der varer ca 1,5-2 timer.
Den endelige podcast er på ca 15-30 min. Der er ingen fotos eller kameraoptagelser.
I Semvitas podcast vil der være fokus på erkendelsen, om de svære beslutninger og
om at søge hjælp og komme videre
Spørgsmål vil være i retning af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortæl lidt om din barndom
Hvordan oplevede du først situationer, som var ubehagelige for dig?
Fortæl om de ubehagelige situationer? Ikke nødvendigvis i detaljer
Fortæl om overgrebet – hvem, hvornår og hvor længe?
Hvornår kunne du ikke rumme det længere? (Point of no return)
Hvornår og hvordan kom det frem i lyset, at du var udsat for seksuel
vold?
Hvad gjorde du så? Hvordan fik du hjælp?
Hvilke konsekvenser har det fået for dit liv?
Hvordan lever du med det i dag?
Hvordan arbejder du med det?
Gode råd/anbefalinger til andre?
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UDSENDT TIL PRESSEN MED OPFØLGENDE TELEFONISK KONTAKT

Den 14. maj 2019

Seksuelt misbrugte hjælper
hinanden i ny podcast app
Mange, mange tusinde mænd og kvinder i Danmark lever med
alvorlige senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen. Nu
lanceres Semvitas projektet med podcast fortællinger i gratis app,
hjemmeside, kampagne i sociale medier, 100.000 ”Har du hørt
det?” postkort på cafeer for at skabe fokus på overgreb - og hjælpe
seksuelt misbrugte til at søge hjælp og fællesskab
”Jeg er blevet seksuelt misbrugt af flere mænd fra jeg ganske lille. Jeg gik
alene med hemmeligheden i over 30 år, før jeg fortalte om de seksuelle
overgreb til en terapeut. Det var som om overgrebene foregik i en helt anden
verden. Indimellem tænkte jeg, at det bare skete i min fantasi.
Det var derfor en lettelse, da både min familie og terapeuten troede på mig.
Mine senfølger efter overgrebene er meget omfattende - jeg kan ikke arbejde,
har social fobi og har aldrig stiftet familie”.
Det fortæller en seksuelt misbrugt kvinde i den gratis Semvitas app, som kan
hentes via App Store/Googleplay.
Som inspiration til andre i samme situation fortæller seksuelt misbrugte mænd
og kvinder, der i barndommen blev udsat for overgreb, deres historie og om,
hvordan de har fået hjælp til at komme videre i livet med de senfølger, som for
altid vil være en del af deres liv.
Udover de meget forskellige personlige fortællinger i app’en, kan seksuelt
misbrugte også høre gode råd fra en psykoterapeut.
Pårørende fortæller om at opleve seksuelt misbrug tæt på - og om at finde en
fælles vej til at leve med senfølgerne.
En psykolog giver i Semvitas app’en gode råd til fagfolk, der møder seksuelt
misbrugte i deres arbejde.
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