Ti in jaz
sva zares
»ZA«.
Privolitev v spolni odnos
ali drugo spolno aktivnost
je JASEN in NEDVOUMEN
»JA«.

Kaj pa
privolitev NI?
Če druga oseba ne reče »NE«,
še NE POMENI, da je »ZA«.
Če se ti zdi druga oseba negotova, je
tiha, zadržana,
nič ne reče, še NE POMENI,
da je »ZA«.
Če ima druga oseba izzivalna, seksi
oblačila, še
NE POMENI, da je »ZA« seks.
Če je druga oseba pod vplivom
alkohola ali drog in reče »JA«,
TO NI PRIVOLITEV.
Če druga sebe pristane na spolni
odnos ali drugo spolno aktivnost,
ker je v to prisiljena in si ne upa reči
»NE«, TO NI PRIVOLITEV.
Kako lahko preveriš, ali je druga
oseba jasno in nedvoumno »ZA«?
Lahko povprašaš:
A si v redu? Ti je prijetno?
A ti je OK, da nadaljujeva …?
Ali »greva« bolj počasi?
…
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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 njem ni treba početi ničesar,
česar si ne želiš. Odločaš se sproti,
ko vidiš, kako se počutiš.
Ko enkrat rečem jasno in nedvoumno
»JA«, še ne pomeni, da to velja za vse
nadaljnje zmenke in ves čas trajanja
partnerskega odnosa!
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.
Privolitev 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 privolitve.
Vsak ima pravico odločati
o svojem telesu. Ti in jaz!
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