”Vil jeg bløde på min
bryllupsnat?”
Gratis og anonym rådgivning
Mødomsrådgivningen i Etnisk Ung er en brevkasse,
som du skriver helt anonymt til. Du kan trygt stille alle
slags spørgsmål om mødommen til vores uddannede
rådgivere, der svarer dig indenfor en uge. Rådgiverne
har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må videregive
oplysninger om dig til andre.
Skriv anonymt til brevkassen på
www.etniskung.dk/mødom

Skriv anonymt til
brevkassen på
www.etniskung.dk/mødom

Mødomsrådgivningen drives af Landsorganisation af Kvindekrisecentre med
støtte fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
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Ved du, hvad mødommen
er, og hvordan den ser ud?
I mange familier spiller mødommen en væsentlig rolle.
Unge kvinder kan føle sig presset af familien og dens
traditioner, når de skal giftes, og det forventes, at de
har en ubrudt mødom.
Rådgivningen i Etnisk Ung giver korrekt information om
mødommen. Her kan du dele dine tanker og overvejelser
og stille konkrete spørgsmål. Vores rådgivere svarer på
dine spørgsmål og giver dig råd og vejledning i en svær
situation.
Fagpersoner kan opleve, at det er svært at skelne mellem
fup og fakta om mødommen. På vores hjemmeside
www.etniskung.dk er der informationer, som støtter
fagpersoner i at give den rette hjælp.

Hvad ved du om
mødommen?
Der er mange myter og fordomme omkring mødommen.
Men hvad er egentlig korrekt, og hvad er forkert?
• Er det rigtigt, at de fleste kvinder bløder første gang,
de har sex?
• Kan manden vide, om kvinden er jomfru, når de har sex?
• Er mødommen lukket, når en kvinde er jomfru?
• Kan man miste mødommen ved at dyrke sport?
• Er det muligt at få en ny mødom med en operation?

Fakta om mødommen
•
•
•
•

Mange kvinder bløder ikke ved første samleje
En mand kan ikke mærke om mødommen er intakt
Mødommen er ikke en lukket hinde
Mødomshinden er elastisk, og der er ikke stor risiko
for, at hinden brister ved sport og bevægelse.
• Der er ingen garanti for blod på lagenet efter en
mødomsoperation

Se svarene på www.etniskung.dk – hvor du også kan
tage mødomsquizzen.

www.etniskung.dk

