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Det var den första helgen i juni...

Sara kolla inte nu men killarna
bakom dig är fett snygga!
Jag och Denise var på
Naturtreornas klassfest.

Vi var där för att träffa killar,
alla i vår klass är så barnsliga.

YEAH! YEAH! YEAH!

Jag kände igen en av dom
jag hade spanat på honom
rätt länge.
Sara?

Vadå ok, dom
är assnygga!
Jo dom var
väl rätt ok...

Denise är ganska modig.

OH-LA-LA-LA-LA!!

Jag ska snacka
med dom!

Det är kanske jag också ibland, det jobbiga
är att hon alltid får de bästa killarna...
Du får plats här!
Du heter Sara va?

... och jag får hänga med den tråkiga kompisen.

Ska du inte
sätta dig?

Vill du dansa då?
Vet inte.

Okej.

Dom bytte låt till tryckare.

Kom!
Men den här gången
tänkte jag inte ge upp.

Vad håller du på med?

Vad heter din kompis?
Va?

Dansar vals.

Vad heter han
du satt med?

... jag gillar dig...
Ja ja. Men
din kompis...

Vadå vill du ha
honom eller?

Men skärp dig
det var bara
en fråga...

När jag kom tillbaka
hade Denise somnat.

Din kompis verkar lite
trött... hon bara somnade.

Ja, hon är
nog lite full.
Ja.

Förlåt Sara,
men jag kan
inte vara
med dig det
känns taskigt
mot Jimmy.

Men jag
gillar ju dig?

Ja, men han kommer bli så
jävla arg, jag pallar inte.

Men vi ska ha förfest hos
honom imorgon, du och
Denise kan väl komma då?
Kanske det.

Oj vad jag blev full igår!
Missade jag nåt kul?

Vadå konstiga? Det syns ju
lång väg att ni gillar varandra.
Jag tror ni kommer bli ihop!

Jaha. Nä.
Jag tror inte
att han är
min typ.

Va..?
... Nä det
tror jag inte.

Vadå? Vilka då?

Eller jo, just det, dom där konstiga
killarna i NV3A vill att vi ska
komma på fest till dom.

Du och Jimmy såklart!
Skärp dig Sara, Alla ser ju
att du spanar på honom.

Men han är ju världens schystaste!
Han är typ med i jämställdhetsgruppen!
Och han spelar jättebra gitarr!
Jaha?

Men vi kan väl gå på festen
för min skull iallafall?

Jag gillade verkligen den där Kevin.
Jag vill träffa honom igen!

Kom igen det blir kul!
Jag ville inte säga något
till Denise om Kevin.
Hon skulle bli så besviken.

Okej.

Dessutom hade ju Kevin ändå sagt
att han inte ville vara med mig.

Hej Denise!
Jag kan ta
din jacka!

När vi kom fram till
festen kändes allt
liksom uppgjort.

Fan vet vad Denise och
Kevin höll på med.
Du är så jävla snygg! Jag ska ta
din keps, så jag blir lika snygg.

Dom var hur som
helst jävligt pinsamma.
HAHAHA!
Går du ofta
hit eller?

SARA! Hallå!
Såg du inte mig?
Du gick bara förbi!

Nä.
Oj då.

Jimmy slutade inte
att hänga efter mig.

Gillar du Håkan Hellström?

Jag ska spela gitarr!
Kom och lyssna!

Jag gillade inte Jimmy men alla andra på
festen verkade tycka att han var grym.

I wish I was special!!
Ooh oooh!!

Jag tyckte nästan lite synd om honom, han ansträngde
ju sig så hårt för att jag skulle gilla honom.

Sara, vart ska du?
Ut och röka.

Får jag haka på?

Jag kände ändå ingen annan på festen så
jag kunde lika gärna hänga med honom.

Alltså... Förlåt om jag är
för på dig... Jag tycker bara
att du verkar så trevlig.

Det är lugnt.
Du behöver inte
be om ursäkt.

... Han var ju ganska söt,
jag kanske var för dissig.

SARA OCH JIMMY!
HÅNGLA! Woohoo!

Vad skrattar du åt?
Äh, dom skojar ju bara.

HÅNGLA!
Men vafan Kevin
håll käften!

Haha.
Tror du?

Jag vet inte varför
jag kysste honom.

Jag tänkte att
det var lika bra.

Jag ville ju ha en pojkvän,
och Jimmy verkade schysst.

Men hur lång tid kunde
en kyss ta egentligen?

Vi satt kvar ute ett tag, men
egentligen kände jag mest för
att dra hem. Men jag fick något
slags dåligt samvete. Som om
jag borde vara tacksam för att
han gillade mig.

När vi kom in igen hade alla stuckit.

Jag ska också dra nu,
jag är skittrött.

Ja, du gör ju som du vill.
Men du har väl hört
om Farstamannen? Jag
läste i tidningarna att
han hade hoppat på
nån tjej igen.

Äh det
är ingen fara.

Du behöver inte oroa
dig, jag brukar gå själv
hem. Det är lugnt.

Men tågen har slutat gå,
klockan är typ tre. Jag tycker
du borde stanna här. Alltså,
jag tänker på dig, jag är orolig
om du går själv.

Men alltså han våldtog
en tjej i Farsta förra
veckan. Skitläskigt!
Det är bättre att du
stannar och sover här.

Okej, jag stannar
väl då.

Här är ett extra täcke, du kan sova i
min säng. Vi kan sova skavfötters om
det känns bättre.

Okej.

God natt.

God natt.

Får man ingen
godnatt-puss?

Du...
Ja?

Alltså... kan vi inte
bara vara kompisar?
Du är jättefin Jimmy
men jag vill inte mer
än så.

Varför kom du hit då? Va?
Vafan går du och lägger dig
i min säng för?

Fan vad tråkig du är. Jag
trodde vi skulle bli ihop.
Alla andra tror det också.

Lägg av.

Nej! Du ska sova här!
Vi har ju bestämt det!

Vart ska du?
Hem.

Kom nu! Du ska sova här!
Vad gör du? Lägg av!

Men sluta dra
i mig!

Nej! Förlåt!
Vad fan gör jag?

Jävla idiot.

Jag är hemsk! Förlåt Sara!
Fan, förlåt! Hur kan jag
bete mig såhär konstigt
mot dig?! Åh jag är så dum!

Jag är bara så kär i dig!
Jag har varit det ända sen
du började i vår skola.
Äh, du är full.

Jag tyckte han var ganska töntig, men han
var ju så ledsen. Som ett litet barn.
Jag får aldrig några tjejer!
Ingen tycker om mig!
Jag är bara dålig och ful!

Jooo! Så är det!

Nä, så är det inte.

Jimmy, snälla, sluta att gråta
nu. Jag kan stanna. Det är
lugnt. Förlåt! Jag visste inte.

Jo, sov nu.

Sara? Kan inte
du hålla om mig?
Får jag kyssa dig?
Nej, Jimmy, skärp dig. Jag
har ju sagt att jag inte vill!

Vi somnade.
Jag vet. Förlåt. Jag
tänkte om du kanske
hade ändrat dig.

Jag vaknade av att han höll fast mig. Vi hade sex. Eller han hade
sex. Hans ögon var annorlunda. Han var helt främmande.

Jag försökte sparkas och skrika
men han var för stark.

Eller jag vet inte hur mycket
jag försökte.

Jag har alltid trott att våldtäkt är någonting som
händer andra. Inte mig. Fulla lättklädda tjejer som
blir påhoppade av äckliga gubbar på väg hem.

Jag har också alltid trott att
jag skulle döda någon om den
gjorde så mot mig. Nu var
jag för rädd för att ens
säga något.

I lagen är det tydligt vad som är en våldtäkt. Sex ska vara
frivilligt, om det inte är det så är det olagligt.

Men när man själv hamnar i en sådan situation, till exempel efter en fest eller
tillsammans med någon som man känner kan gränserna upplevas som mindre
tydliga för många. Förväntningar, tjat och hot kan också göra det svårt att stå
emot. Och det kan vara svårare än man tror att säga nej. Men ordet nej är
inte avgörande. Om någon märker att du inte vill ha sex ska den respektera
detta. Att ha sex med någon som inte vill det är dessutom kriminellt.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen får tvinga någon annan till sex.
Det spelar ingen roll vad som hänt innan, vad du har gjort eller sagt,
eller vad andra vill. Du har alltid rätt att bestämma över dig själv, din
kropp och vad du ska vara med om.

Utgå från din egen upplevelse. Om du tycker att det är fel så är
det fel. Och kom ihåg att den som verkligen respekterar och bryr
sig om dig inte vill att du ska ha sex mot din vilja. Sex ska vara
ömsesidigt och frivilligt.

Om du har varit med om att bli tvingad till sex är det bra att få prata
med någon om det. Det är viktigt att den som blivit utsatt för ett sexuellt
övergrepp inte lägger skulden på sig själv. Hur man reagerar kan vara
mycket olika, men det är viktigt att veta att det finns hjälp att få.

Du är alltid välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd och
råd. Även den som är orolig för en vän eller anhörig får gärna ringa. Vi
som svarar är socionomer och sjuksköterskor som har lång erfarenhet
av att prata med människor i kris, och vi kan också ge råd om vart man
ska vända sig för att få mer hjälp där man bor.
Vi har alltid öppet, dygnet runt och året om. Samtalet
kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofr
idslinjen
:
020 - 50
50 50

www.kvinnofridslinjen.se
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