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Seksuelle overgrep mot barn er grove kriminelle handlinger som kan gi omfattende skader. Historisk sett har
samfunnet likevel ikke evnet å sette dette tilstrekkelig på dagsordenen. Spesielt har seksuelle overgrep mot
gutter blitt oversett, og mange gutter og menn har opplevd det som svært vanskelig å stå fram med sin
fortelling. Vi har også for liten kunnskap om de spesifikke utfordringene overgrepsutsatte gutter møter
gjennom oppveksten og som voksne.
Denne boken vil bidra med slik kunnskap. Den er en vitenskapelig refleksjon over livsfortellingen til Viktor
B., som er en av bokens to forfattere.
Han er nå i førtiårene, men ble som gutt utsatt for grove seksuelle overgrep av en nabo. Det er ikke bare en
fortelling om skade, skam, tap og sorg. Det er også en fortelling om en ukuelig vilje til å bli fri fra egen fortid.
Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som
går som en rød tråd gjennom. I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering
og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass. Eksistensialistene er motstandere av å bygge

opp altomfattende filosofiske systemer med standpunkter innen metafysikk, epistemologi, etikk, osv. KapittEL
4 • DEmoKrati DEL 1 53 Demokrati – retten til medbestemmelse Utviklingen av menneskerettighetene har
lagt grunnlaget for framveksten av Hva står i Verdenserklæringen? Artikkel 1 Menneskeverd Artikkel 2
Rettigheter for alle Artikkel 3 Rett til liv, frihet og sikkerhet Metafysikk – Epistemologi – Etikk – Politikk –
Estetikk. For å vite mer om konteksten til Immanuel Kant, kan du lese artikkelen om Jean-Jacques Rosseau.
Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur. I
Veidekke kan du jobbe med alt fra betongarbeid, asfaltering og byggeledelse til prosjektledelse og enda mer.
Om Reitangruppen.
89 milliarder kroner. Reitangruppen omsatte i 2016 for 89 milliarder kroner (inkl. franchiseomsetning).
Les mer; 38 000. Reitangruppen har 38 000. «Det vidunderlige» som verdibærende begrep i Et dukkehjem
(Bearbeidet utdrag fra boken Nora, du lyver!, Aschehoug 1994) Av Kirsti Boger og Inge S. Kristiansen

