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Seksualitet og nysgjerrighet

Når vi går inn i en tid der vi begynner å bli nysgjerrige på sex og å utforske
seksualitet, skal det være preget av glede og spenning. Det kan være bra å ha
reflektert litt på forhånd hva man liker og ikke liker, hvordan vi kan kommunisere
det på en bra måte, og hva slags handlingsalternativer som finnes om du
risikerer å havne i en situasjon du synes er ugrei, eller som rett og slett er
ulovlig. Det viktigste vi som medmennesker kan gjøre, er å ta ansvar for oss selv
om hvordan vi snakker om andre og sex, å vite hva som er greit og ikke greit, og
også si ifra om vi hører noen snakke om, eller gjør seksuelle ting, som ikke er
greit. Det er også viktig å vite at ikke alle blir nysgjerrige på sex og/eller
romantiske relasjoner, og mange lever kjempefine liv med gode venner og
familier og andre former for intimitet enn sex. 

En ting som er viktig å lære seg å oppleve, er å bli avvist. Avvisning er en helt
vanlig del av livet, og man kan enten bli avvist fra en jobb eller en videregående
skole man søker på, eller man kan bli avvist av andre personer. Mange ganger
opplever mennesker at å avvise er ekkelt, og å bli avvist er vondt. Når man blir
avvist kan man bli sint eller lei seg, og kanskje også bitter. Alle opplever å bli
avvist, og derfor er det viktig å vite hvordan man skal håndtere en avvisning. 

Noen ganger kan man oppleve at man ikke blir hørt når man sier nei til intim
kontakt eller sex. Man kan si nei til sex på mange måter: man kan være
avvisende, kanskje man ikke vil kysse, noen trekker seg unna, andre sier nei
eller stopp. Derfor er det viktig å kjenne til begrepet entusiastisk samtykke! Et
entusiastisk samtykke er når partneren din viser med hele kroppen, med ord
eller med lyder at de vil ha sex. Og husk at du kun skal ha sex når du kjenner i
hele kroppen din at du vil, du har lyst, og du føler deg trygg. 

Avvisning – ikke verdens undergang
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Dette er ulovlig:

Å beføle noen, forsøke å penetrere noen med fingre, penis eller gjenstand,
mot den andres vilje 

Å utnytte sin maktposisjon for å presse andre til seksuelle handlinger 

Å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold; å ha
seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de
ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst; å true eller bruke vold for å få
noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv. 

Å ha seksuell omgang med noen under 14 år 

Incest – altså seksuell omgang mellom familiemedlemmer 

Man kan ha mange forskjellige reaksjoner etter å ha opplevd et seksuelt
overgrep. For eksempel klarer ikke alle som utsettes for seksuelle overgrep å
vise at de ikke ønsker å delta i de seksuelle handlingene. Mange reagerer med
en frys-reaksjon. Det vil si at man ikke klarer å stritte imot, ikke klarer å skrike
eller si nei, men bare fryser til. Dette er en veldig vanlig reaksjon, og betyr ikke
at handlingene er ønsket. 

Noen opplever også å få ereksjon eller bli våt, og kanskje også å få orgasme.
Dette er en reaksjon som for mange kan skape en følelse av skam, men som
også er helt normalt. Selv en reaksjon som orgasme eller nytelse betyr ikke at
man deltok eller ønsket å gjennomføre samleie, og overgrepet er like alvorlig og
gyldig selv om reaksjonen ikke kun var smerte.

Normale reaksjoner på overgrep
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Det er vanlig å utvikle en traumatisk respons til overgrepet, eksempelvis å unngå
ting som minner en på det som skjedde, utvikle negative tanker om andre eller
seg selv, få kraftige minner eller drømmer om det som skjedde, bli mer
engstelig eller deprimert eller sint, samt få problemer med videre seksualitet og
sexlyst. Det er ikke alle som opplever disse reaksjonene, men hvis man gjør, så
er det hjelp å få. Det viktigste man kan gjøre dersom man har ubehagelige
seksuelle opplevelser, er å snakke med andre om det man har opplevd. Dette
kan være foreldre, helsesykepleier, fastlege eller telefon- og chattjenester. Det
man har opplevd kan være ulovlig, og derfor er det også viktig å anmelde det til
politiet.
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