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HVA FORTELLER

UNGDOMMEN?



skjenke noen med sex som hensikt  

ubehagelige seksuelle meldinger  

voldtekt

når du blir «brukt» til seksuelle «tjenester»

«groping»  

klåing

ta bilde av noen uten deres vilje lettkledd,  

for eksempel i svømmehallen

å slå noen på rompa  

beføling

folk presser deg til å gjøre ting du er ukomfortabel med

«bootycall»

tvinge noen til å ta på seg selv  

spørre etter nakenbilder

ut av det blå

ha sex med noen som er bevisstløs/full/dritings  

uønsket sex

Bli presset, mast på eller tvunget til å ha sex helt til en  

person ikke ser noe annet svar enn «ja»



«Med en gang en jente har hatt sex med mer
enn én gutt, er hun en hore. Med en gang en gutt har  

ligget med to eller tre, er han den digge gutten.»



«Det er ikke koselig når noen  

sier «hei», og så får du bare

plutselig et bilde av pikken dems!»



«Det finnes mange rare snapgrupper. Noen

meldte inn navnet mitt og sa at jeg sendte

nudes, så fikk jeg masse spørsmål på snap,

og jeg skjønte ingenting.»



«Det er jenter som er mest utsatt
for trakassering – når det er en gutt så  

er det liksom ikke så «farlig».»



«Trodde at lærerne var trygge og snille,  

men så er de skikkelig «creepy».



«Det finnes ikke noe trygt sted der man  

kan være helt sikker på å slippe.

Ting kan skje overalt.»



HVORFOR

SKJER DET?



«Når overgriperen er full, så er han mye tøffere –

mange forsøker å tøffe seg også for hverandre.»



HVA ER

LØSNINGENE?



«Man må «tvinges til» å få vite mer  

om det gjennom skolen.»



«Seksualundervisningen må bli bedre. Alt

som angår sex, følelser og alt det psykiske.

Ungdom må få vite lover og regler»

«Det er en prosess, man får ikke alt dette ordentlig

inn på en uke, man må bygge kompetanse.»

«Man må lære barn å si fra. Det er ikke bare

foreldrene som kan gjøre det, for de kan jo si

at noe er riktig selv om det ikke er det.»
«Vi lærer mer om det tekniske enn det med

grenser. Vi bruker mye tid på å lære fakta

som «hva skjer med kroppen hvis du blir

gravid» og sånn. Det er viktig å lære
mer om grenser.»



«Jo tidligere læring, jo bedre. Gjerne lære  

allerede i barnehagen hva som er rett og galt»



«Man må lære opp foreldrene, og de  

må møte opp på foreldremøter»



«Foreldre kan ofte tenke det verste 

med en gang. og dermed gjøre saken

veldig stor og ta det opp med skolen, 

barnevern, psykolog og politi.»



1. Ungdoms kompetanse om

seksuelle krenkelser må bli bedre

2. Ungdoms digitale dømmekraft må styrkes

3. Mer og bedre undervisning

om kropp, grenser og seksualitet

4. Foreldrene må vite

hva som skjer og kunne hjelpe

5. Skolene må ta arbeidet

mot seksuelle krenkelser på alvor

6. Støtteapparatet må styrkes

7. Behov for mer forskningU
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