VAD KAN DU GÖRA? TIO TIPS FRÅN FATTA.NU

VAR SOCIALT OBEKVÄM
Låt inte sexistisk jargong och myter om våldtäkt passera för den goda
stämningens skull. Markera, samtala och var en motvikt i din vardag.

PRATA OM GRÄNSER

Granska dig själv. Har du egna erfarenheter av gråzoner eller att gå över någons gräns? Hur skulle du agera om du fick veta att en vän begått ett
sexuellt övergrepp? Denna diskussion är särskilt viktig om du identifierar dig som kille/man, då ditt kön är kraftigt överrepresenterat bland förövare.
Vad finns det för syn och förväntningar hos dig själv, dina vänner och samhället i stort på killars sexualitet?

FRÅGA EN FEMINIST

Känner du dig osäker eller nyfiken på teori och analys? Hur ser verkligheten egentligen ut? Hur kan sexuellt våld förebyggas? Vad kan du göra?
Varför förväntas killar vara mer kåta än tjejer? Är sexuellt våld mindre vanligt i samkönade relationer? Vad är egentligen en struktur? Ta hjälp en
feminist i din närhet!

GÅ TILL CHEFEN/REKTORN

Kräv att ledningen utformar en konkret handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuellt våld på ditt jobb/din skola (i skolan bör detta vara en
del av den likabehandlingsplan som ska finnas enligt lag). Planen ska beskriva hur arbetsgivaren/skolan agerar när det blir känt att en anställd/elev
utsatt en annan anställd/elev för sexuella trakasserier/sexuellt våld. Hur bemöts förövare respektive offer?

VÅGA FRÅGA, VÅGA LYSSNA

Misstänker du att någon i din närhet utsatts för ett sexuellt övergrepp? Våga fråga och våga ta emot berättelsen. Att lyssna
och bekräfta är ett stöd som räcker långt. Misstänker du att någon i din närhet utsätter någon annan för sexuella övergrepp?
Visa att du förstår vad som hänt och markera att det inte är okej.

ENGAGERA DIG

Gå med i en förening som arbetar feministiskt mot våld, till exempel en kvinnojour, tjejjour eller ungdomsjour.

ANMÄL SEXISTISK REKLAM
Anmäl reklam som spelar på och befäster våldtäktskulturen till Reklamombudsmannen.

VÄGRA VARDAGSRÄDSLA

Många tjejer upplever att deras liv och rörelsefrihet begränsas av oro och rädsla för att vara ute själv på kvällen. Samtidigt vet vi att de flesta våldtäkter sker inomhus av en bekant eller närstående. Vardagsrädslan är ett problem och en begränsning i sig. Var med och mota bort och utmana den!
Vi måste flytta fokus från hur tjejer ska skydda sig (det vet vi redan allt för väl!) till hur killar inte ska våldta!

ANVÄND DIN PLATTFORM

Var med och förändra normer, sprid budskap och sätt fokus på förövaren i ditt eget forum. Använd din kompetens,
vare sig det är att skriva, arrangera event, göra musik eller baka cup cakes.

SKÄNK PENGAR

Ge ett ekonomiskt bidrag till en verksamhet som arbetar mot sexuellt våld,
t. ex. med förebyggande, stödjande eller opinionsbildande arbete.

