
En venn fortalte meg at hen har 
fått ubehagelige meldinger 
med seksuelt innhold av 
lederen i fylkeslaget. Jeg er 
også venn med fylkes-
lederen. Hva gjør jeg?  



På en fest med flere fra laget kalte 
en i fylkesstyret meg «hore». 
Jeg vil varsle, men er redd for 
å få kjeft for å ha drukket. 
Hva gjør jeg?



En av lederne skryter stadig av 
hvor mange i organisasjonen 
han har ligget med og sier 
ting som «hun var dritbra i 
senga». Er dette greit? Kan 
vi gjøre noe med det?



En venn fortalte meg at hun etter 
en fest våknet av at fylkeslederen 
hadde sex med henne. Det var 
veldig ekkelt. Men hun 
nekter meg å melde ifra 
til noen i organisasjonen. 
Hva gjør jeg?



En av de eldre guttene på høst-
seminaret tar meg på rumpa 
hver gang jeg går forbi. 
Hvem sier jeg ifra til for 
å få ham til å stoppe?



På fest på lørdag våknet jeg opp 
av at en jeg sitter i styre med 
hadde sex med meg. Nå har 
jeg ikke lyst til å møte ham 
igjen. Hva kan jeg gjøre?



En i laget delte et nakenbilde av 
meg. Man ser ikke at det er meg 
på bildet. Kan jeg varsle uten 
at noen får vite at det er 
meg det er bilde av?



Mentoren min i lederprogrammet 
prøvde å ha sex med meg på 
møtet i går. Jeg er redd 
og sint! Er det ulovlig? 
Kan jeg si ifra til 
politiet?



Det er mye klemming i 
organisasjonen. Jeg synes det er 
ubehagelig å bli klemt av folk 
jeg ikke kjenner godt, men
føler meg utenfor om jeg
ikke deltar. Burde jeg bare 
bli med på det?



Jeg ønsker å si ifra om hets under 
møter fra lederen i lokallaget. 
Hva gjør jeg?



En venn har fortalt meg at hun har 
blitt sammen med en i den 
sentrale ledelsen som er fire år 
eldre. Hun ba meg holde 
det hemmelig. Burde jeg 
si ifra til noen?



Et nakenbilde jeg sendte til 
ekskjæresten min har blitt 
spredt i organisasjonen. 
Hva kan jeg gjøre?



En på sommerleir har lagt ut 
nakenbilde på snap fra da 
jeg skiftet etter svømming. 
Hva kan jeg gjøre?



Jeg har lyst til å si ifra om 
en alvorlig hendelse jeg har 
blitt fortalt om, men har 
lovet å holde det hemmelig. 
Hva gjør jeg?
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