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Kære aktivister! 
 

Dette forår handler om at aflive de mange fordomme om voldtægt og kræve samtykkebaseret seksualundervisning.  

Der er stadig masser at tage fat på herhjemme. I forlængelse af vores arbejde med samtykkeloven - som trådte i 

kraft 1. januar 2021 - er det vigtigt også at arbejde med en decideret kulturændring. Det gør vi bedst ved at starte 

samtalen om fordomme og myter om voldtægt og samtykke. 

 

 

Indhold i pakken: 

• Samtalespillet ”Let’s Talk”  

• Klistermærker 

• Pledges1 eller løfter til statements 

• Underskriftliste til samtykke til brug af billeder 
• Q&A  

 

 

 

Under sloganet #LetsTalk samler vi billeder til Undervisningsministeren og kræver samtykkebaseret 

seksualundervisning. 

 
1 Commitment, promise, vow.  

Alle dokumenter bliver også sendt 
på mail. Så mangler du pledges, 
så kan du altid printe flere, når 
du modtager dem på mail. 

Du kan også downloade alle 
dokumenter her: 
https://amnesty.dk/vaer-
med/aktivisme/youth/materialer/s
amtykkebaseret-
seksualundervisning/  

! 
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Baggrund for kampagnen 

En ny rapport; Unges stereotype holdning til voldtægt udgivet af Aarhus Universitet viser, at en høj procentdel af 

unge mænd tror på skadelige myter og fordomme om voldtægt og voldtægtsoverlevere. 

Det er myter og fordomme som lægger sig tæt op ad arbejdet med samtykke. Nogle af myterne lyder: 

 

’Voldtægtsbeskyldninger bruges ofte som hævn mod mænd.’ 

 

’Hvis en kvinde udtrykker positive følelser (fx latter og smil), når hun fortæller om en voldtægt, er det 

generelt en indikation for et mindre sandfærdigt udsagn.’ 

 

’Hvis en kvinde tager initiativ til at kysse og hooke op, bør hun ikke blive overrasket, hvis manden 

antager, at hun vil have sex.’ 

 

Rapporten konkluderer, at fordommene er skadelige både i forhold til at få unge kvinder til at anmelde en 

voldtægt, men også at myterne decideret kan være medvirkende til at flere begår voldtægter. 

Derfor er det afgørende, at vi afliver myterne ved at starte samtalen om netop myter og fordomme om voldtægt. Vi 

vil vise at unge som gamle; mænd som kvinder – at alle på tværs af køn og alder kan og vil være gode allierede i 

kampen for at opnå en samtykkekultur i Danmark.  

 

Amnesty kræver samtykkebaseret seksualundervisning  

Netop samtalen er supervigtig for at opnå en samtykkekultur. Og samtalen 

bør starte allerede i skolen.  

Samtykke og voldtægt er for alvor kommet på dagsordenen de seneste par år. 

Derfor er det afgørende, at vi udnytter det momentum til at få taget endnu 

flere skridt for ligestilling og retfærdighed i Danmark. Hvis vi vil se varig 

forandring, er vi også nødt til at arbejde med vores kultur!  

Vi mener, at en hovedårsag til seksuel ulighed, overgreb og voldtægt kan 

findes i fordomme og myter om voldtægt, som står i vejen for, at alle 

mennesker kan nyde godt af retten til frihed og lighed.  

 

Hvor er vi i arbejdet nu? 

De seneste år har vi talt med en masse unge mennesker for at høre, hvad de synes der mangler i 

seksualundervisningen. Vi har også spurgt dem, hvilken forskel de tror, en samtykkebaseret seksualundervisning 

vil gøre. Vi har overleveret underskrifter til undervisningsministeren med kravet om, at hun skal indføre 

I rapporten ”Giv os respekt og 

retfærdighed” fra 2019 

dokumenterer Amnesty, hvor stort 

problemet med voldtægt og 

manglende retfærdighed for 

voldtægtsofre er. En af vores 

vigtigste anbefalinger for at 

mindske og forebygge seksuel vold 

er at starte samtalen tidligt og 

trygt med seksualundervisning.  

  

 

! 
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seksualundervisning, som er obligatorisk og med fast timetal samt 

med fokus på samtykke. Og vi fortætter indtil vi er i mål.  

Vi er allerede nået langt. Torsdag den 10. februar 2022 nedlagde 

mange gymnasieelever undervisningen for i stedet at modtage 

seksualundervisning af Sex og Samfund. Herefter meddelte 

undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, at regeringen nu 

vil have obligatorisk seksualvejledning på skoleskemaet på 

ungdomsuddannelser.  

 

 

 

 

 

Amnestys krav 

Det er et KÆMPE skridt i den rigtige retning. MEN nu skal vi sikre os, at det rent faktisk sker, og lægge pres på 

vores politikere for at sikre, at det er seksualundervisning, som er obligatorisk og med fast timetal samt med 

fokus på samtykke. Og selvfølgelig på alle klassetrin!  

Til det har vi brug for jeres hjælp! En af grundene til at vi opnåede en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning, 

er det store stykke arbejde aktivister, voldtægtsoverlevere og kvindeorganisationer, sammen med Amnesty, har 

lagt i at få politikerne i tale. De lytter, når vi laver en fælles indsats, og når unge er i front. Derfor skal vi skabe 

opbakning og indsamle statements fra unge i hele Danmark om, at VI ER KLAR TIL EN NY KULTUR! 

 

 

Formål med aktivismen 

Under sloganet #LetsTalk vil vi starte samtalen om fordomme og myter for at komme dem til livs. Samtidig vil vi 

vise billeder med statements til Undervisningsministeren og kræve samtykkebaseret seksualundervisning. 

 

Aktioner 

Step 1: Spil og dialog 

Ved hjælp af spillet ”Let’s Talk” har I mulighed for at starte nogle gode samtaler 

om fordomme og samtykke, som munder ud i udfyldelsen af en pledge eller 

et løfte. På den måde har vi nogle fede statements, som vi kan bruge til at 

kommunikere budskabet ud og få politikerne i tale.  + 
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Opgaven er altså at samle folk til at spille ”Let’s Talk”. Det 

handler om at komme i dybden med nogle gode snakke og 

virkelig få talt forskellige fordomme igennem.  

Derfor kan det være en god ide, at I spiller sammen i 

grupperne til at starte med, så I føler jer klædt på til at 

starte samtalen med jeres venner, klassekammerater osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Step 2: Pledges og fotoaktion 

Når spillet er slut, er det tid til at få alle jeres gode tanker og snakke, som I har haft 

i løbet af spillet, omsat til handling. En god segway fra spillet over til 

indsamling af statements er at tale om, at seksualundervisning jo netop er 

en måde, man også kan komme voldtægtsmyter til livs på. 

 

Formålet med fotoaktionen, er at få folk til at skrive et statement på et pledge. Det skal være et løfte om, hvad du 

er klar til at ændre. Vi skal vise undervisningsministeren og politikerne, at vi er klar til en samtykkekultur, og de 

kan hjælpe os ved at sikre samtykkebaseret seksualundervisning.  

 

1. Skriv et udsagn på en pledge (se eksempler længere nede)  

2. Tag et billede af vedkommende, der holder sit pledge foran sig. 

3. Få vedkommende til at skrive under på vedlagte samtykkeerklæring (print flere, hvis du mangler) og 

kvittér med en lille info-seddel. 

4. Tag et billede kun af pledgen, hvis vedkommende ikke ønsker at få taget et foto og skrive under. 

5. Upload alle billederne via WeTransfer til pbjensen@amnesty.dk (se guide, vedlagt materialerne og på 

mail) 

+ 

mailto:pbjensen@amnesty.dk
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Har folk brug for inspiration, kan I selv udfylde nogle pledges og lægge eksempler på bordene. 

Fx 

- Jeg er klar til at være en del af en kulturændring 

- Jeg er klar til at sige fra, når kvinder bliver udsat for grænseoverskridende adfærd 

- Jeg er klar til at være en god allieret  

- Jeg er klar til at tale med mine venner om voldtægtsmyter  

 

 

 

Forslag til aktiviteter på skolen 

Her er nogle idéer, som måske kan inspirere jer til at udvikle jeres egne kreative events og aktiviteter.  

• Fortæl om kampagnen på en morgensamling og vis en video. 
• Tag på ”tour” i klasserne 
• Lav en bod i spisepausen 
• Servér cupcakes, og lad folk pynte dem med deres statement.  
• Lav plakater og hæng dem op som blikfang, brug evt. pledges og klistermærker.  
• Lav en morgenfest på skolen 
• Afhold en quiz-night 
• Tag kampagnen med til fredagsbar – samarbejd med festudvalget.  
• Bruge skolens højtalere til at lave en udmelding  
• Konkurrencer? Fleste likes/udtrække vinder fra Instagram af billede med plegde.  
• Få lokale butikker til at donere en præmie (Fx en kæmpe romkugle) 
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Spred budskabet på sociale medier 

Tag billeder af jeres aktiviteter og del dem på sociale medier. På den måde kan I nå ud til endnu flere mennesker. I 
kan søge inspiration hos hinanden, og vi kan følge med i, hvad der sker rundt om i landet. I kan også dele billeder 

af jer selv og jeres pledge.       

Brug gerne hashtaggene #LetsTalk, #SammenModSexisme, når I kommunikerer om kampagnen.  

Husk, at tagge Amnesty, så vi kan interagere med jer!  

 

 

Facebook: @amnestyyouthdanmark @amnestydk,  

Instagram: @amnestyyouthdanmark @amnestydanmark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline  

Upload billederne via WeTransfer senest den 24. april 2022. 

Har I spørgsmål? Så send os en mail på youth@amnesty.dk 

 

Go’ fornøjelse 
 


