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DIN HISTORIA
Filmskaparna vill uppmärksamma kvinnors utsatta roll i dagens sam-
hälle. Därför samlade de in historier från flertalet olika kvinnor som alla 
har varit utsatta för någon form av hot, våld eller trakasserier med ut-
gångspunkt i orden “alla berättelser är värdefulla”. I filmen intervjuas tre 
kvinnor som berättar om sina olika erfarenheter av övergrepp. 

DISKUSSIONSFRÅGOR
1. Vad tänker du när du ser filmen? Vad har filmen med mänskliga rättigheter 
att göra?

2. Tror du kvinnornas berättelser är unika eller händer detta många tjejer? 
Känner du någon som utsatts för liknande övergrepp?

3. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppskattar att bara 23% av alla sexualbrott 
anmäls. Varför tror du att mörkertalet är så stort? Vad är det som gör att folk 
inte vågar anmäla? Finns det några risker med att anmäla?

4. En av kvinnorna i filmen berättar att hon länge levde ihop med en man som 
misshandlade henne. Varför tror du att det tog så lång tid att lämna honom? 
Tror du att det är det svårare eller lättare att lämna ett destruktivt förhållande 
om det finns barn med i bilden?

5. I filmen så säger de att vi lever i ett samhälle där vi lär tjejer att akta sig för 
våldtäkt, istället för att lära män att inte våldta. Vad tänker du när du hör detta? 
Bär samhället någon del av skulden?

6. Tror du många tjejer känner sig rädda för att bli utsatta för våldtäkt och/eller 
sexuellt våld? Tror du det finns situationer som tjejer, men inte killar, undviker? 
Vilka då? 

7. Är det bara tjejer som blir utsatta för sexuella övergrepp, eller händer det 
även killar? Finns det några skillnader i de övergrepp som män och kvinnor 
blir utsatta för?

8. Vad tror du är orsaken till att en människa utsätter en annan människa för 
sexuella övergrepp? Kan en förändra ett sådant beteende? Hur?

9. Finns det något en kan göra för att antalet våldtäkter och sexuella övergrepp 
ska minska? Vad då?

10. Vart går gränsen för sexuella övergrepp? Hur påverkar det om personen är 
full? Spelar det någon roll vad någon har på sig? Tror du att det finns situatio-
ner där risken för övergrepp är större? I sådana fall, varför det?

11. Kvinnorna i filmen berättar om sina erfarenheter av sexuella övergrepp, 
som alla ser olika ut. Vilka konsekvenser kan det bli för den som utsatts för 
sexuella övergrepp och/eller våldtäkt? Vad kan du göra om du misstänker att 
någon du känner har utsatts för sexuella övergrepp?
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