BREV TIL FORESATTE
Undervisningsopplegget om vold i nære relasjoner har i dag blitt gjennomført på deres skole. Krisesenteret
Moss, i samarbeid med helsesykepleier, er ansvarlig for gjennomføringen. Dette opplegget er et ledd i
handlingsplanen mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen. Det er mulig å ta kontakt med alle de
ansvarlige i etterkant dersom det er behov for oppfølging i forhold til temaet.
De aller fleste barn i Norge har det trygt hjemme. Med et fundament bygd av kjærlighet og
omtanke kan de trygt begi seg ut i livet og vite at de er av stor verdi.
Ikke alle barn gis denne muligheten og vår bekymring som voksne skal være stor for at mange av
disse barna ikke blir oppdaget, beskyttet og hjulpet tidsnok.
I ”Sinna Mann” møter vi et av disse barna som vokser opp i en familie hvor utryggheten er stor,
hvor angsten sitter som en rovfugl på skulderen hans, og hvor tausheten om familiens vonde
hemmelighet truer med å gjøre han helt usynlig.
Boj preges av farens sinne og morens angst, men har, til forskjell fra moren og faren, et lite håp
om at forandring kan finne sted. Veien til forandring må begynne med at noen må få vite at han
og resten av den lille familien hans er i ferd med å gå i fullstendig oppløsning.
I skyggen av et tre utenfor huset sitter Boj alene idet hunden kommer bort til han. Langsomt
begynner ordene å lekke ut fra Boj. Han forteller det til hunden, han møter en klok gammel
dame, og skriver endelig et brev til Kongen hvor han forteller om farens vold.
”Er det min skyld?” avslutter han brevet til Kongen. Kongens reaksjon lar ikke vente på seg. Han
reiser hjem til Boj, forteller om brevet til moren og faren, og avslutter med å invitere faren til å
bo hos han til han igjen kan bli en trygg mann og pappa.
”Sinna Mann” er en film om undertrykkelse, rettferdighet og håp.
Vold mot barn er et stort og mørkt kapitel i mange familier. Den fratar tusenvis av barn retten
til et liv i trygghet, smadrer barndommen og gjør voksenlivet vanskelig å leve.
Det er voksnes ansvar og gjenopprette rettferdigheten når barn utsettes for vold. Det kan ikke
barn greie uten voksne som tar ansvar.
Veien ut av undertrykkelsen er at tausheten brytes. At noen våger å fortelle, og at noen setter
seg ned og lytter.
”Sinna Mann” inviterer alle voksne til å ta dette ansvaret.
Ta vennlig imot barnet ditt når filmen er vist på skolen der ditt barn går.
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