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*Det er seksuel vold når en person oplever at blive seksuelt krænket eller skadet mentalt og/eller fysisk. 
Det er ikke kun selve overgrebet, der udgør seksuel vold, men også seksualisering, objektificering, cat calling
 og den efterfølgende respons på det i form af for eksempel mistænkeliggørelse.

STOP VOLDTÆGTSKULTUR
Voldtægtskultur: en kultur, hvor seksuel vold* normaliseres, opfordres til, undskyldes, og/eller laves sjov med.

LAD VÆRE MED AT OVERSKRIDE FOLKS GRÆNSER
Antag ikke at du ved hvor en persons fysiske, mentale og følelsesmæssige grænser 
går. Hvis der ikke er samtykke, er det et overgreb. Det er ikke samtykke, hvis du eller 
den anden person er for fuld til at aflæse signaler. En sovende person kan ikke give 
samtykke. Respektér et nej - overtalelse er ikke samtykke. Hvis du er i tvivl, så lad 
være.  Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

LAD VÆRE MED AT UNDSKYLDE SEKSUEL VOLD
STOP VICTIM BLAMING OG SLUT SHAMING

Det er ligemeget om folk har været sammen før eller tidligere har flirtet. Det er lige-
meget, hvad overleveren havde på. Det er ligemeget, om du personligt kan lide over-
leveren. Det er ligemeget, at overgrebspersonen er en af dine rigtig gode venner. Lad 
være med at mistænkeliggøre overleveren.

LAD VÆRE MED AT GØRE GRIN MED SEKSUEL VOLD
At lave sjov på overleveres bekostning bagatelliserer seksuelle overgreb. Over-
grebsjokes gør overgreb til en vittigheder. Det kan være hårdt for overlevere at høre 
deres oplevelser blive italesat som punch-lines. Sprog der normaliserer seksuelle over-
greb er vold. 

LAD VÆRE MED AT GRINE AF VITTIGHEDER,
DER HANDLER OM SEKSUEL VOLD

Voldtægtsjokes bidrager til en kultur, hvor overgreb ikke bliver taget alvorligt, og hvis 
du griner af det, er du med til at opretholde det.
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