
	

	

Mörk 

• Ef einhver gerir eitt-hvað við þig sem 
þú vilt ekki þá er það ekki þér að 
kenna! En það er gott að tala um það 
við einhvern sem maður treystir. 

• Stundum er maður ekki viss hvort 
maður hefur orðið fyrir of-beldi. Þótt 
þú sért ekki viss þá geturu samt 
fengið hjálp! 

• Góð snerting: Þegar ég vil að 
einhver snertir mig og ég leyfi það. 

• Vond snerting: Þegar ég vil ekki að 
einhver snertir mig en hann/hún 
snertir mig samt. 

• Nauðgun: Þegar einhver reynir að 
láta þig eða lætur þig stunda kynlíf án 
þess að þú viljir það. Það getur líka 
gerst í samböndum. 

Kynlíf 

• Sum pör vilja stunda kynlíf og það er 
allt í lagi. 

• Sum pör vilja ekki stunda kynlíf og 
það er allt í lagi. 

• Lögin á Íslandi segja að ef þú ert 
yngri en 15 ára eða veist ekki hvað 
kynlíf er þá getur þú ekki sam-þykkt 
að stunda kynlíf. 

• En ef þú ert 15 ára eða eldri og skilur 
hvað kynlíf er, þá máttu stunda það. 

• Klám: Er ekki það sama og kynlíf. 

• Getnaðar-varnir: Þegar maður 
byrjar að stunda kynlíf er mikil-
vægt að huga að getnaðar-
vörnum. Þá er gott að tala við 
foreldra eða forráða-menn um 
getnaðar-varnir og hvað þær 
gera. 

Hvert get ég leitað? 

• Þú getur alltaf talað við lækni ef 
þú ert óviss um hvað kynlíf er eða 
sambönd og hvernig þau virka. 
Þar getur þú fengið betri út-
skýringar. 

• Þú getur líka talað við við-eigandi 
réttinda-gæslu-mann fatlaðs fólks 
ef þú ert í vafa. 

https://www.velferdarraduneyti.is/rettindaga
esla/nr/33768 

• Ef þig vantar upp-lýsingar eða 
telur að það hafi verið brotið á þér 
þá getur þú leitað til Stígamóta. 
Sími: 562-6868 eða 
stigamot@stigamot.is eða á 
heima-síðunni: http://www.stigamot.is  
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	 Það er til alls konar fólk í 
heiminum og það eru líka til 

alls konar sambönd í 
heiminum. Ekkert samband er 
eins en þau eiga það öll sam-
eigin-legt að maður þarf að 

virða kærastann sinn og hans 
skoðanir eða kærustuna sína 

og hennar skoðanir. 

Þessi bæk-lingur er til að skilja  
nokkra þætti um hvað þarf að 
hafa í huga þegar maður er í 

sambandi en þá er margt sem 
þarf að hugsa um. 

Sambönd 

• Sumir vilja eiga kærasta eða 
kærustu en aðrir vilja það ekki. 

• Ef einhverjir ætla að byrja saman 
þá verða báðir aðilar að sam-
þykkja það. 

• Stundum er erfitt að vera í 
sambandi en þá er gott að tala við 
kærastann sinn eða kærustuna 
sína um það. 

• Maður á bara einn kærasta eða 
eina kærustu í einu. 

• Ef maður vill ekki vera lengur í 
sambandi þá þarf maður að segja 
það við kærastann/kærustuna. 

Virðing 

• Par þarf ekki að vera sammála um 
allt. Það er allt í lagi að vera ó-
sammála. 

• Það er mikil-vægt að leyfa öðrum 
að hafa sínar skoðanir og sín 
áhuga-mál. 

• Pör þurfa ekki alltaf að eiga sömu 
áhuga-mál. 

• Það er ekki hægt að vera í 
sambandi með einhverjum sem vill 
það ekki. 

Nánd og til-finn-ingar 

• Stundum getur par verið ó-
sammála en það þýðir ekki 
að sambandið sé búið. 
Stundum vill fólk bara vera í 
friði í smá stund og jafna sig. 

• Það er gott að tala við 
einhvern þegar við erum glöð 
og þegar við erum leið. Þá er 
gott að tala við einhvern sem 
við treystum. Það getur verið 
kærasti/kærasta eða vinir. 

Sjálf-stæði 

• Þó maður sé í sambandi þá þarf 
maður ekki að gera allt saman. 

• Þó maður sé í sambandi er líka gott 
að hitta vini sína og hafa sín eigin 
áhuga-mál. 

• Þegar maður er í sambandi er gott að 
vera maður sjálfur og það er mikil-
vægt að hafa sjálf-stæðar skoðanir. 

• Þú þarft ekki að vera alltaf sam-mála 
öðrum og aðrir þurfa ekki að vera 
sam-mála þér en þú verður líka að 
virða það. 

• Þú átt rétt á að hafa þínar skoðanir 
og aðrir eiga rétt á að hafa sínar 
skoðanir. 

• Stattu með sjálfum/sjálfri þér og 
segðu skýrt NEI ef þú vilt ekki gera 
eitthvað eða ef þér finnst eitthvað 
vera ó-þægi-legt. 

• Þú þarft ekki að gera neitt nema þú 
viljir það og skilur hvað þú ert að 
gera. Alveg sama hvað þú ert 
gömul/gamall. 

• Ef þig langar ekki að byrja í sambandi 
með einhverjum þá er það allt í lagi. 
Þetta er þín ákvörðun og enginn 
annar á að taka hana fyrir þig eða 
segja þér hvað þú átt að gera. 

• Það er allt í lagi að vera í sambandi 
og vilja ekki stunda kynlíf. 


