elevers
berättelser
“...Det känns som
att samtycke inte är
viktigt för skolan.
Vi måste ändra på det.”
- Lina, 19 år

“...om fler hade lärt sig om
det (samtycke) hade jag
förmodligen haft mindre risk
att råka ut för vissa saker
jag råkat ut för...”

- Kvinna, 20 år

“...Ju äldre jag har blivit
desto mer har jag fått lära
mig på egen hand. Men det ska
inte behöva gå så långt utan
att vuxna tar sitt ansvar...”

“...Det (samtycke i skolan) hade
gett killarna en sån annorlunda
inställning och inte byggt på
den skadliga machokulturen i
en så tidig och känslig ålder.”

- Klara, 18 år

- Hanna, 20 år

“Hade jag fått lära mig det
(samtycke) hade jag också
varit medveten om att det är
ett övergrepp när män tagit
sig friheten att röra min kropp
utan mitt samtycke.”
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- Rebecca, 23 år

elevers
berättelser
“...jag tycker att det (samtycke
i skolan) är viktigt. Just för
att det är många ungdomar
som aldrig pratar om samtycke
i sina umgängeskretsar...”

“...Skolor MÅSTE undervisa och
förmedla om homosexuellt sex
och hbtq+ sexualiteter och
sexuellaläggningar. Vara tydlig
om att det är fullt naturligt och
okej att inte vara hetero...”

- Ella, 16 år

- Anonym, 17 år

“Vi har bara pratat om
en sorts sex dvs kuken i
fittan. Dessutom har vi
mest snackat anatomi.”

“...Det är i skolan som de stora
förändringar kan ske. Inte ute i
arbetslivet. Det hade inte bara fått
killarna (och vissa tjejer) att
förstå att det inte är okey att
behandla andras kroppar som om
det vore ens egna.”

- Saga, 16 år

”...Många, framför allt killar, tycker det
är svinroligt att dra sexistiska skämt i
mm [...] inte vet jag om deras
klassrummet
inställning och fruktansvärda kvinnosyn
kan förändras med mer lära om
samtycke eller ej men jag är desperat
mm till
efter en förändring när det kommer
deras attityd.”

- Anonym

- Kvinna, 22 år
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