Ja betyr ja 2019: Slik går dere frem
1. PLANLEGGINGSFASEN: Gjør avtale med skolen om besøk
Det er mest naturlig å starte med helsesøster, da hun er viktig samarbeidspartner.
Hvis helsesøster er vanskelig å få tak i, kontakt rektor.
Det beste er å ringe skolen, men send gjerne en mail i forkant slik at de vet litt om
hvorfor du ringer.
Forslag til mail som kan sendes helsesøster/rektor:
Hei,
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har en ungdomskampanje mot voldtekt
som heter Ja betyr ja. Den fokuserer på viktigheten av samtykke til sex. 1 av 10
norske kvinner blir voldtatt, og halvparten av overgrepene skjer før fylte 18 år. Tall fra
Kripos viser at festrelaterte voldtekter, der gjerningsperson og den utsatte er unge, er
de voldtektene det skjer flest av i Norge.
Ungdom oppgir selv at de generelt lærer for lite om dette med samtykke til seksuelle
relasjoner på skolen og det å være i stand til å sette grenser for seg selv. Ja betyr jakampanjen gir dermed informasjon om noe ungdommen selv etterspør.
N.K.S. ønsker å holde et foredrag for elvene på ca. 15 minutter, inkludert en video
om en gutt som ikke innhentet samtykke første gang han hadde sex.
Link til videoen: www.jabetyrja.no
N.K.S. holder slike foredrag for elever over hele landet, fortrinnsvis i forkant av
russetiden, men det er like aktuelt for elever i første og andre klasse på
videregående.
Håper på en rask tilbakemelding!
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Skulle skolen være negativ til Ja betyr ja, tenk på hvilke alternative skoler dere kan
besøke i stedet.

2. FORBEREDELSER TIL SKOLEBESØKET: Bestilling av profilartikler i
nettbutikken
Nytt av året er at dere nå kan bestille profilartikler i nettbutikken.
http://nettbutikk.sanitetskvinnene.no/
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Priser:
Silikonsarmbånd: 130 kr (50 stk)
Multiwear (buff/hals): 585 kr (50 stk)

3. OPPLEGGET PÅ SKOLENE: Foredraget
Se forslag til foredrag på 15 minutter (inkl. lenke til videoen) i eget vedlegg. Det er
viktig at dere har nettilgang for å få vist videoen.
Hvis ingen i lokalforeningen ønsker å ta ordet foran en så stor forsamling, kontakt
voldsrådgiver i NKS, slik at vi finner noen andre som kan gjøre dette:
ida.hansen@sanitetskvinnene.no

Spørsmål?
Ta kontakt med voldsrådgiver Ida Hansen i N.K.S.-sekretariatet på:
E-post: ida.hansen@sanitetskvinnene.no
Mobil: 995 10 985
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