Overgrep
Camilla er 17 år og skal på fest, hovedsakelig med folk fra skolen. I forkant av festen
har hun tekstet med hun er ganske keen på. De har sendt opptil flere bilder på Snap,
noen ganske utfordrende. Camilla har vært komfortabel med dette, og synes at alt er
mye lettere når de snakker over sosiale medier. De har også vært innom tanken om
å ligge sammen på festen, i hvertfall sove sammen den natta. Camilla kjenner at hun
har blitt skikkelig glad i vedkommende på kort tid.
Camilla kommer litt sent på festen, hun er håndballdommer og måtte dømme en
kamp på kort varsel. Hun er utålmodig og gira på å komme seg på denne
festen. Når hun kommer seg dit ser hun rundt seg og får etter hvert øye på
personen hun har snakket så mye med, men personen er rett og slett veldig full.
Dritings. Men personen er våken og i godt humør, og kommer snublende bort. Vel
fremme sier personen: «Endelig er du her, kom - vi går på rommet».
Reflekter over følgende og drøft sammen med ungdommen(e) som forelder
•
•
•

Personen som tar initiativ har tydelig lyst, men kan man samtykke når
man er veldig full? Hva er et samtykke?
Hva er et overgrep?
Dersom man har drukket alkohol kan det være viktig og nyttig å stille
seg selv ulike spørsmål, for eksempel:
• Vil denne personen ha sex med meg?
• Tolker jeg personens kroppsspråk riktig, eller leser jeg det jeg vil
lese?
• Ville denne personen hatt sex med meg dersom hen var edru?
• Ville vi hatt sex om vi var i en annen situasjon?
• Har det noe å si at det er personen selv om spør om dere skal
ha sex?
• Har det noe å si dersom man har avtalt å ha sex sammen i
forkant?

TIPS
Det er viktig å komme inn på at overgrep og vanskelige seksuelle opplevelser kan
foregå på flere måter. At det kan skje på tvers av forhold, kjønn og intensjon til den
som begår overgrepet. Man har ikke ansvar for å beskytte seg mot overgrep, men
man har ansvar for å være sikker på at alle involvert har lyst og er i stand til å gi
samtykke.

