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Skrig & fred Per Straarup S\u00f8ndergaard Hent PDF “Det var meget impulsivt, og jeg ved ikke, hvad jeg
ville opnå… men det i hvert fald ikke at dø.” Sådan fortæller en 17-årig pige om sit selvmordsforsøg. Ofte
ligger der helt andre hensigter end et dødsønske bag, når en ung forsøger at tage sig eget liv. Hævn, vrede,

sorg og en længsel efter fred. “Skrig og fred” indeholder interviews med ni unge, der fortæller om
baggrunden for deres selvmordsforsøg. Derudover indeholder bogen også interviews med fagfolk, der

arbejder professionelt med behandling og forebyggelse af selvmordsadfærd. Endelig viser “Skrig & fred”
også, at selvmordsforsøg også rammer de pårørende. En forsker og en mor sætter fokus på denne problematik.
Bogen kan læses af alle, der ønsker at få indsigt i denne alvorlige ungdomsproblematik. Den kan desuden
indgå i undervisningsforløb, hvor der sættes fokus på vilkårene for børn og unges opvækst og udvikling.

 

“Det var meget impulsivt, og jeg ved ikke, hvad jeg ville opnå…
men det i hvert fald ikke at dø.” Sådan fortæller en 17-årig pige om
sit selvmordsforsøg. Ofte ligger der helt andre hensigter end et

dødsønske bag, når en ung forsøger at tage sig eget liv. Hævn, vrede,
sorg og en længsel efter fred. “Skrig og fred” indeholder interviews

med ni unge, der fortæller om baggrunden for deres
selvmordsforsøg. Derudover indeholder bogen også interviews med
fagfolk, der arbejder professionelt med behandling og forebyggelse

af selvmordsadfærd. Endelig viser “Skrig & fred” også, at
selvmordsforsøg også rammer de pårørende. En forsker og en mor
sætter fokus på denne problematik. Bogen kan læses af alle, der

ønsker at få indsigt i denne alvorlige ungdomsproblematik. Den kan
desuden indgå i undervisningsforløb, hvor der sættes fokus på

vilkårene for børn og unges opvækst og udvikling.
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