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INDSTIK TIL GULT KURSUS +30
2. SESSION: KÆRESTER OG SEXLIV
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• Det er tilladt at have sex med andre, når man er 15 år.
• Hvis man ikke vil være gravid, kan man bruge prævention. Alle kan
købe kondomer på apoteket eller i supermarkedet. Andre former for
prævention, fx p-piller, skal man til lægen for at få. Når man er over
15 år kan man få en recept på p-piller, uden lægen skal informere
forældrene.
• Når man er blevet myndig kan man selv bestemme, hvem man vil
giftes med, og man kan også selv bestemme, hvem man vil bo sammen med. Selvom man ikke er gift, kan man godt vælge at have sex
med hinanden eller bo sammen.
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• Ligesom man selv bestemmer over sit eget sexliv, skal man også respektere andres ret til det samme. Man må ikke forskelsbehandle eller diskriminere på grund af seksuel orientering.
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• Introducer det næste filmklip, der fortæller om friheden til at bestemme over sit eget sexliv, reglerne for seksuelt samtykke samt rettigheder i forhold til lægebehandling og abort. I filmen fortæller Anders og Sat om deres beslutning om at blive gift til trods for at Sats
familie modsatte sig forholdet.
• Visning af filmklippet: Gult kursus – Kærester og sexliv.
• Afspil filmklippet i plenum, eller lad kursisterne tilgå klippet på deres
eget sprog på hjemmesiden www-ret-til-ligestilling.dk/til-kursister/gult-kursus/.
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• Kursisterne skal op at stå. På gulvet definerer I tre punkter, der repræsenterer svarene: ja, nej og måske/ved ikke.
• Kursisterne stiller sig ved et svar for hvert spørgsmål. I kan derudfra
tale om, hvorfor kursisterne svarer, som de gør. Kursisterne må gerne
ombestemme sig undervejs.
• Diskuter evt. hvad forskellen er på ”hvad andre mener om mig”, og
”hvad andre mener om de ting, jeg gør”.
• Diskuter, hvorfor forældre eller venners holdninger kan være vigtige
for én.
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• Der skal altid være samtykke i seksuelle forhold. For at sikre at dette
overholdes, har man lavet lovgivning om, at man ikke må have sex
med nogen, der ikke kan give deres samtykke, herunder mindreårige. Derfor er det ulovligt at have sex med nogen under 15 år. Hvis
fx en dreng på 15 år og en pige på 14,5 år har sex, er der dog ikke
praksis for at rejse tiltale, da de to er næsten jævnaldrende. Det er
også ulovligt at have sex med nogen, som er for påvirkede af alkohol
eller stoffer til at give deres samtykke.
• Påklædning eller anden adfærd kan ikke give samtykke – et nej er et
nej, lige meget hvordan personen er påklædt eller tidligere har opført sig. Samtykke kan også til hver en tid trækkes tilbage.
• Dette gælder også indenfor kæresteforhold eller ægteskaber, hvor
man også altid må sige nej eller stop til sex.
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• Mødommen er ikke, som mange tror, en ubrudt hinde i skeden, der
kan sprænge. Det er en elastisk slimhinde, der sidder i en ring i skeden. Der er allerede hul, så menstruationsblodet kan komme ud.
• Langt de fleste kvinder bløder ikke første gang, de har sex med en
mand. Hvis man bløder, er det ikke nødvendigvis på grund af mødommen, men kan være på grund af andre ting, fx små rifter i slimhinden.
• Man kan ikke se eller mærke på en kvinde, om hun har haft sex. Det
kan ikke engang en læge.
• Det er heller ikke muligt at sy mødommen sammen. Nogle læger
tilbyder en operation, der laver en kunstig ’jomfruhinde’. Der er ingen garanti for, at man bløder første gang man har sex med en
mand, selvom man har fået denne operation.
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• Når man fylder 15 år, har man ret til at bestemme over sin egen lægebehandling. Det vil blandt andet sige, at man har ret til en privat
samtale med sin læge, uden at ens forældre er til stede. Det betyder
også, at man selv - i samråd med en læge - kan bestemme, hvilken
lægebehandling man ønsker.
• Hvis man er under 18 år og skal have en abort, skal ens forældre give
deres samtykke, men man kan i særlige tilfælde søge om tilladelse
til at få en abort uden sine forældres samtykke.
• Lægen kan hjælpe med at søge om tilladelse til dette.
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• I Danmark betragtes ægteskabet som et ligeværdigt partnerskab,
hvor man deles om ansvaret for familien, og har samme rettigheder
og pligter.
• Der kan være flere fordele ved at være gift ifølge dansk lov, særligt
hvis man har børn. Når man er borgerligt gift har man:
• Forsørgelsespligt: Når man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden jf. lov om ægtefællers økonomiske forhold. Den økonomiske
støtte, man modtager fra sin
ægtefælle til eget underhold, bliver man imidlertid ikke beskattet af.
Der gælder i øvrigt også særlige regler om sambeskatning for ægtefæller.
• Formuefællesskab: Når man bliver gift, får man automatisk formuefællesskab. Det betyder ikke, at man ejer alle sine ting sammen i ægteskabet, men det betyder, at man skal dele dem lige i tilfælde af
skilsmisse. Man kan også vælge at lave en ægtepagt om særeje, enten inden man bliver gift eller senere i løbet af ægteskabet. Særeje
betyder, at formuen ikke skal deles, når ægteskabet afsluttes.
• Arveret: Når man er gift, og hvis ikke man har oprettet et testamente,
som bestemmer andet, vil den ene ægtefælle, hvis parret ikke har
børn, automatisk arve alt, når den anden ægtefælle dør, og man er
fritaget fra at betale arveafgift på 15%. I tilfælde af at parret har børn,
vil den længstlevende ægtefælle arve 50%, mens barnet/børnene vil
arve de resterende 50%.
• Fælles forældremyndighed: Når man er gift, får man automatisk fælles forældremyndighed over sine børn ved børnenes fødsel. Det betyder, at forældrene sammen har ansvaret for deres børn, at forældrene bestemmer lige meget, og at de i fællesskab skal tage væsentlige beslutninger på børnenes vegne.
• Fortæl deltagerne, at de kan læse mere om fordele og rettigheder
ved et borgerligt gyldigt ægteskab på side 7 i Ægteskab og skilsmisse i Danmark.
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• Som vi talte om på basiskurset, skal ægteskabet for at være borgerligt gyldigt være indgået af en imam, en borgmester eller en anden,
der er godkendt til at foretage vielser. Spørg evt. deltagerne, om de
forstår, hvad der menes med ”borgerlig gyldighed”. Forklar evt. at
det betyder, at man er gift ”ifølge dansk lov”.
• Opsummer på baggrund af sliden forskellen på et ”borgerligt gyldigt
ægteskab” og et ”ægteskab uden borgerlig gyldighed”.
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• Hvis man er religiøst viet og ønsker, at ens ægteskab bliver gyldigt
ifølge dansk lov, kan man blive gift på rådhuset eller i et trossamfund,
som har en person, der er bemyndiget til at foretage vielser.
• Hvis man er blevet gift i udlandet, kan man få sit ægteskab anerkendt i Danmark, hvis ægteskabet kan anerkendes efter dansk ret,
herunder er gyldigt i det land, hvor ægteskabet er indgået. Det betyder, at parterne anses for ægtefæller efter dansk ret med de rettigheder, det indebærer. Dette kan fx være aktuelt, hvis man søger
om skilsmisse efter dansk ret.
• Som vi talte om på basiskurset, skal følgende betingelser være opfyldt for at kunne blive gift ifølge dansk ret 1) Man må kun være gift
med én person, 2) Begge skal være over 18 år ved vielsen, 3) Begge
skal være til stede ved vielsen og 4) Man må ikke være nært beslægtet
Slide 27
• Tal med kursisterne om, hvad forskellen er på tvangsægteskab og
arrangeret
ægteskab.
• Læg vægt på, at et arrangeret ægteskab skal holde sig på et rådgivende og vejledende plan for ikke at blive et tvangsægteskab.
• Understreg, at listen på sliden er eksempler på elementer, der definerer et tvangsægteskab, men de behøver ikke alle være gældende,
før der er tale om et tvangsægteskab. Hvis blot én af tingene på listen gør sig gældende, kan der være tale om tvangsægteskab.
• Straffen for at tvinge nogen til ægteskab er op til 4 års fængsel. Dette
gælder både borgerligt ægteskab og religiøse vielser.
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• Tema: Muslimsk pige har en dansk kæreste, og presses til at blive gift
af familien
• Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt. deltagerne, om
det er et problem, de kender noget til?
• Spørg fx hvad vil de råde Tara til at gøre?
• Hvilken betydning kan det have at gifte sig, hvis man ikke selv har
lyst?
• Hvilken betydning tror de, det kan få for Tara, hvis hun ikke gifter sig?
• Er det ok at presse andre til at blive gift, hvis ikke de selv ønsker det?
• Fortæl deltagerne, at det er strafbart at tvinge andre til at blive gift
mod deres vilje. Dette kan medføre fængselsstraf, og det gælder
både for religiøse vielser og
ægteskaber med borgerlig gyldighed.
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• Nogle kvinder oplever alvorlige udfordringer og konflikter, når de har
indgået et
religiøst ægteskab uden borgelig gyldighed, som de ønsker at bryde
ud af.
• Der findes mange forskellige praksisser i forskellige etniske miljøer,
når det kommer til ”religiøse skilsmisser”. Fx oplever nogle kvinder
udfordringer med at få skilsmissen anerkendt af deres mand, familie
og/eller omgangskreds, fordi den religiøse ægteskabskontrakt ofte
ikke giver kvinden lige adgang til skilsmisse.
• Spørg evt. deltagerne, om det er en problematik, de kender til. Spørg
gerne deltagerne ind til deres oplevelser.
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• Der findes i det danske retssystem ikke retningslinjer for religiøse
skilsmisser, og det kan derfor være rigtig svært at vide, hvad man
skal gøre, og hvor man skal gå hen, hvis man ønsker en religiøs skilsmisse.
• Det er derfor vigtigt at forstå, at disse ægteskaber ikke har borgerlig
gyldighed og derfor heller ikke har betydning for ens rettigheder
ifølge dansk ret. Hvis ikke ægteskabet har borgerlig gyldighed, vil
man have juridisk status som ugift, og man er i sin gode ret til at gifte
sig igen, hvis man ønsker det, uanset hvad ens eks-mand, familie
og/eller omgangskreds måtte mene om det.
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• Anerkend, at det er en svær situation.
• Fortæl, at det bedste, man kan gøre, er at mobilisere og søge støtte
i sit eget netværk, og få dem til at støtte en i situationen.
• Fortæl, at det kan være nemmere, hvis kvinden i den religiøse ægteskabskontrakt har fået indført, at hun skal have ret til skilsmisse.
Dette kan man også få skrevet ind efterfølgende.
• Fortæl, at det er vigtigt at sikre sig, at man også bliver gift ifølge
dansk ret for at sikre sine rettigheder i forbindelse med skilsmissen.
• Fortæl deltagerne, at de kan søge hjælp hos RED Rådgivnings hotline, hvis de har problemer, eller gerne vil vide mere om deres muligheder. Telefonnummeret findes også på side 9 i Ægteskab og
skilsmisse i Danmark.
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• Fortæl om eksemplet på sliden.
• I dette eksempel lærer Amira sin datter Sana, at det er vigtigt at få
indført i den religiøse ægteskabskontrakt, at kvinden skal have
samme ret til religiøs skilsmisse. Dette er vigtigt for Amira, fordi hun
selv har oplevet problemer med at blive skilt, fordi det ikke fremgik
af den religiøse ægteskabskontrakt, at hun havde ret til religiøs skilsmisse.
• Fortæl, at det oftest ikke fremgår af muslimske kvinders religiøse
ægteskabskontrakt, at kvinden skal have lige adgang til skilsmisse.
Men at kvinden kan bede om at få det tilføjet enten inden, de gifter
sig, eller efter.
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• Tema: Haltende ægteskaber
• Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt. deltagerne, om
det er et problem, de kender noget til?
• Spørg fx hvad vil de råde Nour til at gøre?
• Hvad tror de, at Nour kan gøre for at opnå status som skilt hos omgangskredsen?
• Hvilken betydning tror de, det har, hvis Nour engang gerne vil gifte
sig igen?
• Fortæl at Nour ikke er gift ifølge dansk ret og derfor godt vil kunne
gifte sig igen – uanset hvad andre i hendes omgangskreds siger.
• Fortæl at Nour kan forsøge at søge opbakning til skilsmissen i hendes familie og netværk for at få skilsmissen anerkendt af hendes omgangskreds.
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