
Þitt líf 
- 

Þitt val
Fræðsluefni um 
kynferðislegt 
ofbeldi á 
auðlesnu máli.

Í þessum bæklingi er fjallað um 
hvað kynferðisleg misnotkun er 

og hverjir það eru sem geta
beitt aðra kynferðislegri 

misnotkun. Einnig er bent á hvert 
skal leita ef einhver verður fyrir

kynferðislegri misnotkun.

Það er ekki þér að kenna ef að þú verður 
fyrir kynferðislegri misnotkun og það eru 
margir sem þú getur leitað til og fengið 
hjálp frá. Ef þú hefur orðið fyrir kynferðis-
legri misnotkun er nauðsynlegt að hafa 
samband við einhvern af þessum stöðum:

• Neyðarlínan 112
• Segja einhverjum sem þú treystir vel
• Tala við ráðgjafa
• Tala við lögregluna í síma 444-1000
• Fara á neyðarmóttöku Landsspítal-
   ans í Fossvogi
• Tala við stígamót í síma 562-6868

Aðilar sem geta hjálpað 
þér ef þú hefur orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun.



Hvað er kynferðisleg 
misnotkun? 

Kynferðisleg misnotkun er þegar þú ert 
látin/n gera eitthvað kynferðislegt án þess 
að vilja það. Til dæmis þegar einhver :

• Snertir þín einkasvæði.
• Lætur þig snerta einkasvæðin sín.
• Lætur þig snerta einkasvæði   
  vinar síns.
• Tekur mynd af þér þegar þú ert 
  nakin/n.
• Lætur annan snerta einkasvæðin 
  þín.
• Lætur þig horfa á klámmyndir.
• Reynir að láta typpi upp í munn, 
  píku eða endaþarm.
• Lætur þig horfa á aðra gera 
  eitthvað kynferðislegt.
• Lætur typpið á þér í munn eða 
  endaþarm á sér.

Hverjir misnota fólk ?
Það eru ýmsir aðilar sem geta misnotað. 
Hérna eru dæmi um þá sem geta misnotað 
aðra :

• Vinnufélagi
• Einhver í fjölskyldunni
• Einhver sem þú þekkir ekki
• Einhver sem þú þekkir lítið
• Einhver sem þú þekkir mjög vel og 
  þykir vænt um

Hvernig skal forðast kynferðislega misnotkun
Oft er ekkert hægt að gera til að koma í veg fyrir misnotkun því ábyrgðin er á 
gerandanum, en hægt er að reyna að draga úr líkum með því til dæmis að :

• Fara aldrei heim til ókunnugra.
• Fara aldrei upp í bíl með ókunnugum.
• Vera ákveðin/n og segja NEI ef þú ert beðin/n um 
  að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera.

Einkasvæðin eru typpi, píka, rass og brjóst. 
Bláu svæðin á myndinni eru einkasvæði.

Hvar eru einkasvæðin? 
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