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«Men gutter vil jo alltid ha sex?» - Oda (16)
  
Sexlyst avhenger ikke av kjønn. Dette er forvetninger som kommer fra en kultur
der hyperseksuelle maskulinitetsidealer oppfordres. Mann, kvinne eller ikke-
binær; sexlyst varierer.

«Det er din egen skyld om nudes spres» - Andreas (15)

Å spre nakenbilder uten den avbildedes samtykke er straffbart og ikke
avsenderen av nakenbildet sin feil. Spredning av nakenbilder handler om dårlige
holdninger knyttet til andres private bilder.  Behandle dem med respekt: de var
ment for mottakeren – ingen andre.  
 
«Det er vanskeligere å bli gravid hvis du har tatt abort» - Abdi (20)

Å bli gravid igjen etter en abort innebærer ingen risiko. Dette gjelder enten det
er en medisinsk eller kirurgisk abort, enten det er en tidlig eller en sen abort.  
Som med alle medisinske prosedyrer kan komplikasjoner oppstå, men dette er
ikke vanlig ved abort. Man kan dermed både bli og prøve å bli gravid rett etter
en abort.   
 
«Det er jo ikke voldtekt når man er kjærester» - Tore (17)

Selv om du er i et forhold er det fortsatt du selv som bestemmer om du vil, hva
du vil og når du vil gjøre eller ikke gjøre noe. Det å være i en intim relasjon eller
være kjærester betyr ikke at man har gitt et permanent samtykke til all sex.
Ingen har eierskap over en annens kropp, og paragrafen om seksuelle
handlinger uten samtykke og voldtektsparagrafen er gjeldende på lik linje i
kjæresteforhold, som utenom kjæresteforhold.

«Hvis du ligger rundt er ber du om det (voldtekt)» - Lina (16)

Å ha mange sexpartnere har ingenting å si for om en handling kan regnes som
voldtekt eller ikke. En person kan ha hatt flere frivillige seksuelle opplevelser
med andre personer, og så bli utsatt for en voldtekt. En voldtektshandling kan
ikke ses i sammenheng med frivillige seksuelle opplevelser. 
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«Det er flaut å snakke under sex» - Noor (16)

Det kan føles vanskelig å snakke under sex, men kommunikasjon er faktisk
veldig viktig. Gjennom kommunikasjon kan vi formidle samtykke, vise hva vi liker
og utforske hva den vi har sex med liker. Det finnes ikke et manus over hvordan
sex skal være og gjennom å kommunisere med hverandre - også under sex - får
vi en bedre sexopplevelse. Kommunikasjon trenger ikke alltid være ord, men
kan også være ikke-verbal, gjennom for eksempel økte lyder eller tyngre pust.  
Hvis det føles skummelt å snakke under sex, så går det an å gjøre en
kombinasjon med verbal og ikke-verbal kommunikasjon: si hvordan du liker å bli
tatt på, samtidig som du viser det for partneren din.  

Til sist, det kan være lurt å øve seg på hva du kan si før du er i en situasjon der
du har sex. Hvordan kan du for eksempel spørre om samtykke på en god måte?  
 
«Hvis du drikker for mye og blir voldtatt, kan du skylde deg selv» - Pia (18)

Det er aldri den utsatte sitt ansvar å passe på å ikke bli voldtatt. Snarere kan vi
heller etterspørre at de av oss som kan ha grenseoverskridende atferd når de
drikker, drikker mindre.  Det kan også være fint å huske på at det står i
voldtektsparagrafen at om en person er bevisstløs eller ute av stand til å
motsette seg handlingen, kan handlingen regnes som voldtekt. Hvis du vil ligge
med noen, men er i tvil om de kanskje ikke er i stand til å ta stilling til det som
skjer er det best å vente. De fleste synes også sex er bedre når de ikke er
overstadig beruset, så da har man eventuelt en bedre opplevelse i sikte også.  
 
«Det er sjukt mange som anmelder falske voldtekter fordi de vil
hevne seg» - Carl (17)

Det finnes ikke grunnlag til å hevde at falske voldtektsanmeldelser er utbredt.
Det vanligste er at voldtekt ikke anmeldes, til dels på grunn av manglede tro på
rettsapparatet eller en frykt for å ikke bli trodd. For mange er det krevende å
anmelde en voldtekt, og det å samle krefter og energi til å gjøre det er å ta et
viktig samfunnsansvar i arbeidet med å hindre flere overgrep. Å anmelde en
falsk voldtekt er også straffbart.   
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