Sverige. Under 2016 anmäldes 20 300 sexualbrott,
varav 6 720 rubricerades som våldtäkt. I den nationella
trygghetsundersökningen från 2015 uppgav 1.7%, ca
129 000 personer, att de utsatts för sexualbrott.
Betydligt fler kvinnor än män drabbas av det sexuella
våldet.
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Bråvalla. Fem våldtäkter och 15 fall av sexuellt
ofredande anmäldes i samband med fjolårets festival.
En ökning från 2015 då 2 våldtäkter och 2 försök till
våldtäkt anmäldes. Året 2014 anmälds 3 våldtäkter
och 3 fall om sexuellt ofredande. Enligt BRÅ anmäls
endast 10-20 % av alla våldtäkter.
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1 Om du ser någon som är för full, våldta inte hen.
2 Om du vet att du blir aggressiv och i övergreppsmode när du dricker
så var försiktig med alkoholen.
3 Gå inte hem själv på natten om du tror du kanske kommer våldta
någon som går ensam. Be en vän följa dig hem eller ring och prata
med någon hela vägen till din dörr så du kommer hem säkert. Better
safe than raping someone, som jag brukar säga.
4 Välj vilken väg du tar hem, kanske det är bättre med gatan som är
upplyst och med mycket folk så du inte får samma möjlighet att
ofreda någon.
5 Ha med dig ett överfallslarm så om du plötsligt känner starkt för att
överfalla någon kan du dra i larmet så det låter skithögt så någon kan
komma och stoppa dig och du skrämmer iväg potentiella offer.
6 Om du ser någon som sover, låt hen vara ifred och tafsa aldrig på
personen.
7 Utgå från att allt annat än ett ja är ett nej.
8 Gå en självförsvarskurs så att du i en nödsituation kan övermanna
dig själv och på så sätt försvara dig och andra genom att du inte
ofredar någon. Kanske kan du sparka på något så du får skitont i
smalbenet eller slå dig själv i skrevet eller struphuvudet så att
personen du tänkte ofreda hinner undan.
9 Försvarsspray är en klassiker. Så fort du känner att du är i en osäker
situation där du kanske kommer sexuellt övergreppa någon sliter du
upp din spray och bestämt sprayar dig i ögonen så att du blir
desorienterad och mår dåligt. Det blir lite betingning också, tänk
Pavlos hundar. Toppenlösning!
10 Se över dina värderingar, din syn på sex och samtycke samt din
självbild och människosyn och framförallt: bete dig inte som en jävla
idiot.
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