
HAR DU SETT, HÖRT 
ELLER KÄNT TILL 
VÅLD I HEMMET? 

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, socialt eller ekonomiskt. 
Vill du hjälpa andra barn och unga i samma situation? Då tror vi att 
vårt ambassadörsnätverk kan vara något för dig! 

Som ambassadör får du delta i fysiska och digitala träffar med övriga 
ambassadörer. Vi bjuder in intressanta personer som lär oss mer 
om föreläsningsteknik, påverkansarbete och dokumentärfilmande. 
Tillsammans delar vi med oss så mycket vi själva vill och får nya 
vänner som förstår vad vi varit med om. 

Du bör du vara mellan 18 och 25 år. Det är bra om du hunnit bearbeta 
dina erfarenheter och viktigt att du idag inte längre lever i våldet. 
Du kan bo vart som helst i landet och alla är välkomna: Ensambarn, 
syskon, hbtq+-personer, rasifierade och funkispersoner.    

Vi jobbar för varje barns rätt till ett hem fritt från våld. Vi vill bryta 
tabut om våld i hemmet och skapa positiva förebilder, hjälpa utsatta 
barn till stöd och stärka samhällets ansvar över barn som ser, hör och 
känner till våld mellan närstående. 



VILL DU HJÄLPA TILL? 
BLI MIN STORYS AMBASSADÖR! 
DÅ KAN DU VÄLJA MELLAN TRE 

FOKUSOMRÅDEN:

VLOGGEN 
Vill du dela med dig av din berättelse eller historia för att hjälpa till och 
bryta tystnaden och tabut kring våld i hemmet? Då är mediegruppen 
något för dig! Du filmar dig själv och berättar utifrån olika teman om 
hur våldet påverkat dig och ditt liv. Samtidigt lär du dig mer om vad 
det innebär att arbeta med digital filmproduktion – från idé till manus, 
publicering och spridning.

WORKSHOPS
Gillar du att möta andra unga och vuxna som jobbar med barn? Följ 
med oss på workshops, fysiskt och digitalt, och prata om våld, psykisk 
ohälsa och att söka hjälp. I workshopgruppen varvas kreativt arbete 
med kommunikation – och du får chans att göra skillnad i mötet med 
personer från olika delar av samhället.

POLITISK PÅVERKAN
Vill du träffa politiker, skriva debattartiklar, driva kampanjer och 
formulera budskap som tar sig igenom bruset? I påverkansgruppen 
jobbar vi för att förbättra samhällets stöd för barn och unga som 
upplever våld mellan närstående. Lär dig om förändringsarbetets olika 
beståndsdelar!

Nyfiken? Läs mer på sebarnen.org/beratta 
eller maila oss på sebarnen@filmandtell.com

MIN STORY är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och riktar sig 
till unga mellan 12–25 år. Projektet drivs av Ericastiftelsen och SE BARNEN – ett 

barnrättsinitiativ av 17 aktörer för varje barns rätt till ett hem fritt från våld.


