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JEG ER HER, Redd Barna sin nasjonale
kampanje mot seksuelle overgrep mot barn.
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Seksuelle overgrep mot barn skjer oftere, nærmere og er
mer skadelig enn vi tror. Derfor vil Redd Barna ha hele
det norske folk med på laget til å bryte tausheten og
knuse tabuer. Sammen kan vi alle bidra til å forebygge
og bekjempe seksuelle overgrep mot barn i Norge.
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Barn vet hva som skal til for at de skal oppleve seg sett,
hørt og trodd, og barn vil bidra i kampen mot
seksuelle overgrep. Derfor har barn og unge fra hele landet
kommet frem til 10 konkrete ønsker til hvordan voksne kan
si JEG ER HER og vise at de bryr seg på ekte. Her ser du
disse ønskene.
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