SEXUELLA ÖVERGREPP ÄR NÄR NÅGON:
•
•
•
•

tar på ens kropp på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt och det sker utan samtycke.
pratar eller tittar på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
tvingar en eller ber en att se på när någon visar sitt kön eller onanerar på internet, inomhus eller utomhus.
gör en sexuell handling mot någon som inte kan ge sitt samtycke, till exempel någon som är full, drogpåverkad,
som sover, är sjuk eller har någon funktionsvariation.

•
•
•
•

blir fotad eller filmad med eller utan kläder på ett sexuellt sätt mot sin vilja.
sprider bilder eller filmer med ett sexuellt innehåll mot ens vilja.
försöker köpa eller byta till sig sex med till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.
som är vuxen utför en sexuell handling som kan jämföras med samlag med någon under 15 år. Brottet heter
våldtäkt mot barn och är mycket allvarligt.

•

som är 15 år eller äldre har sex med någon som är yngre än 15 år (det finns ett undantag och det är när personerna som har sex är nästan lika gamla och det sker med samtycke. Det kan vara att en av dom är precis över 15 år och
den andra strax ska fylla 15 år).

•

tvinga, ber eller tjatar till sig sex fast man inte vill.

DET HÄR ÄR BRA ATT VETA
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får alltid säga nej om någon vill kramas, pussas, eller ta på dig. Och den andra måste respektera ditt nej.
Du bestämmer vad som är okej eller inte – ingen annan.
Personer som är över 15 år får inte ha sex med någon under 15 år.
Sex har man bara när bägge vill – utan samtycke är det ett brott!
Du har rätt att säga nej till sex även om du är tillsammans med någon eller om ni har haft sex förut.
Ingen får ta eller sprida avklädda bilder på dig.
Ingen får betala dig för sex med pengar, saker eller tjänster. Det är ett brott.
Det är bra att du berättar!

SEXUELLA ÖVERGREPP ÄR ALLTID FÖRÖVARENS FEL
•
•
•

Det spelar ingen roll om du känner personen eller inte.
Det spelar ingen roll om du är kär i personen.
Det spelar ingen roll hur du ser ut, vad du gör eller hur du klär dig.

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår över-greppet som gör fel - aldrig den som blir utsatt. Att utsättas för sexuella övergrepp kan skada både kroppen och själen.
Om du har blivit utsatt eller om du är orolig att någon annan har blivit utsatt så kan du kontakta polisen och göra en
polisanmälan genom att ringa 114 14. Det är viktigt att söka hjälp och läkarvård. Det är också bra att prata med en vuxen
du litar på som kan hjälpa dig att få rätt stöd!
Inget barn ska behöva bli utsatt för övergrepp och därför ska nolltolerans råda mot sexuella kränkningar och övergrepp!

