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VARNO
na zabave 

in zmenke

Zapomni si: 
Čeprav skrbiš za svojo 

osebno varnost in kljub 
temu doživiš spolno nasilje, 

ne pomeni, da si sama 
kriva/sam kriv za to, 

kar se je zgodilo! 

Za nasilje je vedno 
odgovoren tisti, ki ga 
povzroča/povzroči. 

Zabava 
je nujna, 

zmenki tudi . 
Da bi bile tvoje izkušnje 

pozitivne in varne, 
je pomembno, da poznaš 

nekatere pasti, ki lahko zabavo
 in zmenek spremenijo 

v »ne-zabavo«, ti pa 
doživiš izkušnjo 

nasilja.

Da bi bili 

zabave in zmenki 

varni in zabavni , 

so ti lahko 

v pomo� tale 

priporočila:

Vedno počni le tisto, kar ti je všeč, 
ko ti je všeč in s komer to želiš početi. 

Ni ti treba početi ničesar, 
česar si ne želiš početi v določeni 

situaciji, z določeno osebo,
 čeprav si morda to počel/-a že 
kdaj prej, morda celo s to osebo. 

Tudi drugih nikoli ne sili, da počnejo 
karkoli proti svoji volji. 

Tudi če si pristal/-a na zmenek, 
ti na na njem ni treba početi ničesar, 

 česar si ne želiš. Odločaš se sproti, 
ko vidiš, kako se počutiš. 

Povsem v redu je, če si premisliš, čeprav 
si prej pristal/-a na neko aktivnost. 

Ljudje si pogosto premislimo, zato 
vedno upoštevaj, če si premisli tudi 

tvoj partner/tvoja partnerka. 

Nihče ne more dati privolitve, 
če spi, je nezavesten oziroma v stanju, 
ko ni sposoben treznega razmisleka, 

zato z ljudmi v takem stanju 
ne smemo imeti 
spolnih odnosov. 

Pristanek lahko damo le, 
če se ne bojimo negativnih posledic. 

Če nas nekdo izsiljuje ali nam grozi, 
se ne moremo svobodno odločati 

in ne moremo dati 
pristanka.
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Skrbi za svojo varnost in za varnost 
svojih prijateljev in prijateljic.

Bodi previden/-a, ko naročaš pijačo, da 
ne postaneš žrtev droge za posilstvo. 

Vedno si vzemi oz. pojdi po svojo pijačo. 
Zahtevaj, da steklenico, pločevinko, 
plastenko … odprejo pred tabo oz. ti 
pred tabo nalijejo pijačo v kozarec. 

Ne puščaj svoje pijače brez nadzora.
Ne sprejemaj pijač (ne pij, ne okušaj …) 

od ljudi, ki jih ne poznaš zelo dobro 
in jim ne moreš zaupati. 
Vljudno zavrni ponudbo.

 Preden 
greš ven:

Imej vsaj okvirni načrt kam, 
kako greš,  kako se boš vrnil/-a …

Naj nekdo ve, kam greš, s kom greš 
in kdaj boš doma. Če vmes spremeniš

 načrte, nekomu povej.

S seboj vzemi mobilni telefon.

S seboj imej nekaj denarja 
za prevoz domov 

(z avtobusom, taksijem).

Če se ti zdi, da ima pijača čuden okus, 
je ne pij. Zlij jo stran oz. jo odstrani 

(če jo pustiš na mizi/šanku …, 
jo lahko spije nekdo drug).

Upoštevaj dejstvo, da večina žrtev 
spolnega nasilja pozna osebo, 
ki je spolno nasilna do njih.

Tudi če si v družbi z ljudmi, ki jih 
poznaš, je pomembno, da ostaneš 

pozoren/-a na to, kaj se 
dogaja v tvoji okolici.

Če nenačrtovano z nekom odideš 
domov ali kam drugam, naj kdo od 
tvojih prijateljev/prijateljic ve za to. 

Ko si zunaj:

Ko spoznavaš 
ljudi preko spleta:

Imej v mislih, da oseba na »drugi strani«
ni nujno to, za kar se predstavlja. 

Fant tvojih let je v resnici lahko moški, 
ki je veliko starejši od tebe. 

Dekle, ki ti je na spletu všeč, je lahko 
v resnici moški, ki je član kriminalne 
družbe in na spletu novači dekleta 

in fante s slabimi nameni 
(npr. za spolno zlorabo, 

izsiljevanje).

Zunaj si bolj varen/varna, 
če vas je več skupaj.

Bodi samozavesten/samozavestna. 

Bodi pozoren/pozorna, zavedaj se 
okolice in kaj se dogaja okoli tebe.

Bodi odločen/odločna glede svojih 
meja v zvezi s spolnostjo. 

Jasno in odločno jih izrazi/sporoči.
Zaupaj svojim občutkom, 

svoji intuiciji.

Ne pošiljaj svojih
 fotografij, 

na katerih si pomanjkljivo 

oblečen/-a ali gol/-a.

Če se z nekom, ki ga spoznaš na spletu, 
dogovoriš za srečanje, povej o tem 
prijatelju ali prijateljici, staršem 
ali nekomu drugemu od odraslih, 

ki jim zaupaš. 

Dogovori se 
za srečanje podnevi 
in na javnem kraju.

Na spletu ne 
deli svojih 

osebnih podatkov.

Če ti neka aktivnost, 
nek odnos ne odgovarja, 

ga odločno in spoštljivo zavrni.

Ne odzovi se na čustvene 
manipulacije v smislu: 
»Če me imaš zares 
rad/rada, boš …«

Zapomni si 
in spoštuj dejstvo, 

da ima vsak pravico 
odločati o svojem telesu. 

Ti in drugi!
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