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Susanne Bøgeløv Storm

fra dokumentarserien ’’De misbrugte filmbørn”

Fra misbrugt filmbarn til frisat voksen

– et gribende foredrag om en personlig rejse fra 70´erne til i dag
Med udgangspunkt i TV2s og Politikens dokumentarserie ”De misbrugte filmbørn” tager Susanne dig
med på en gribende og personlig rejse. En rejse, der
begynder i 70´erne, da hun som barneskuespiller
udsættes for en instruktørs seksuelle overgreb og ikke
ser anden udvej end at fortie hændelserne – indtil
hun 40 år senere vælger at sige sandheden højt.
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Vi støtter Red Barnets arbejde i bekæmpelsen
af overgreb mod børn.

Susanne voksede op i en almindelig kernefamilie i 70´erne. Hendes interesse sværmede om teatret og derfor blev hun glad, da hendes forældre
gav hende lov til at medvirke i en af den tids ungdomsfilm. Men under
filmoptagelserne blev flere børn udsat for seksuelle overgreb. Susanne var
en af dem. Selvom børnene var ofre for en forbrydelse, blev de modstræbende slæbt igennem tabloidpressens sensationshungrende dækning af
sagen samt en ydmygende sagsbehandling af myndighederne.
Med sin indsigt og viden udfolder Susanne sin personlige historie og
fortæller om de psykologiske mekanismer, der er på spil, når en voksen
bevidst planlægger overgreb på et barn gennem psykologisk magtanvendelse og manipulation. Hun sætter ord på, hvad omgivelsernes reaktioner
betyder for evnen til at overkomme et overgreb, og hvordan victime blaming kan forværre det yderligere.
Susannes historie er fortællingen om et barns ultimative kontroltab. Men
det er også fortællingen om det mod og den styrke, som de medvirkende
i dokumentarserien var i besiddelse af, da de sammen stod frem og fortalte
sandheden – efter 40 års tavshed. Og det er ikke mindst historien om den
anerkendelse og respekt, der mødte dem fra tusindvis af mennesker landet
over, da de stod frem.

