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Medmenneskelige Værdier 
 #INKLUSION … du inkluderer andre for at vise dem, at de hører til. Andre fetishister er ‘brødre’. 

 #SELVTILLID … at give en kompliment koster dig intet men kan ændre alt for modtageren. 

 #ANDERKENDELSE ... ikke alle passer til din smag eller sociale kodeks. Forskellighed er værdifuldt. 

 
Hvad er det værd, at have det godt med sin seksualitet, hvis andre ikke har det? 

Uanset dit erfaringsniveau, er du nogens rollemodel. 

Hvad er din fetish værd, hvis den er utilgængelig for andre? 

 
 

#inklusion 

- Tal med fremmede og lad fremmede tale med dig. Vær tilnærmelig. 
Tal endda med folk der ikke er i gear – eller i gear som ikke falder i din egen smag. 
 

- Enhver positiv opmærksomhed du får, er en kompliment. Du er en potentiel indgang til fetish scenen. 
Du kan være en god repræsentant for et inkluderende og venligt fetish miljø. 
 

- Lær dine grænser at kende og forbliv positiv når de nås.  
Man kan sagtens være venlig mens man afviser folk, som misforstår éns venlighed. 
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#selvtillid 

- At være selvsikker med din fetish betyder også et farvel til undertrykkende ideologier som Janteloven.  
Vær en rock-stjerne. Tag selfies i gear. Opfordr andre til det samme og komplimentér dem derefter. 
 

- At sige ”Du ser mega fræk ud i dit gear” eller ”Du ville se mega fræk ud i gear” koster dig ingenting, 
men vil være værdifuldt for modtageren. Giv folk viljen eller modet til at trække i gear! 
 

- Tag dit gear på og vis omverdenen at du har det pragtfuldt! Uden at være falsk, vær opmærksom på 
at du signallerer til din omverden, at du har det fantastisk når du er ude i dit gear. 
Du får fetish scenen til at se attraktiv ud hvis du tydeligt og selvsikkert har det sjovt, mens du er i gear. 

 

#anderkendelse 

- Andre kan virke utiltrækkende på dig – eller ikke være fetish-kompatible med dig. 
Det er ikke vigtigt. Alle fetish fyre – uanset attributter – går gennem nogle af de samme oplevelser i 
livet. Anerkend alles tilstedeværelse i miljøet. Forskellighed er værdifuldt. 
 

- Anderkendelse er også, at omfavne de mennesker, som ikke forstår din fetish. 
Ikke alle skal kunne li’, hvad du kan li’. Samtale er stadig mulig. 
 

- Nogle fyre har muligvis en anden måde at leve livet på end dig, i forhold til sikker sex, chems- eller 
alkohol forbrug. Ingen har brug for social eksklusion. Døm ikke andre for deres livsstil eller seksualitet. 
Du kan give udtryk for dine værdier og som et resultat, skaber du diversitet. Dette kan hjælpe andre til 
at tage nogle gode valg på egne vegne.  
Det er et commiunity anliggende at bidrage til andre fetish ’brødres’ helbred og sunde fornuft.   



	

	Thomas	Bolvig	–	August	2017	-		4	/	5	

Miljønyttige Værdier 
 

 #MULIGHEDER … for fetish fyre at gå ud og flashe gear og for nysgerrige at blive inspirerede. 

 #SYNLIGHED … udbrede forskellighed. Gør fetishisme mindre ’freaky’ og mere normalt. 

 #SAMHØRIGHED … bind LGBT miljøets steder sammen. Skab events på tværs af eksisterende venues. 

 
STIGMA: Hvor er alle de kinky fyre i København? 

FACT: De har været gemt væk i en privat klub. 
 

#muligheder 

- Selvom fetishisme er forbundet til seksualitet – er det også en del af vores identitet. 
Lad os skabe anledninger til at kunne vise hvem vi er og være tilgængelige for omverdenen. 
 

- Online dating apps og sex klubber faciliterer ikke altid non-seksuel menneskelig nærhed. 
Lad os mødes ’in real life’ og praktisere socialisering uden umiddelbare seksuelle intentioner. 
 

- Vi kan udvikle og uddanne hinanden. Gennem events af forskellige typer, kan vi tilegne os 
færdigheder som gør os mere selvsikre og kapable fetish-sex-partnere, og skabe et sikkert og sundt 
fundament for at navigere i det pulserende fetish miljø rundtom i Europa. 
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#synlighed 

- København har brug for diversitet. At gå ud i fetish gear på en normal homo-bar er som regel sjovt. 
Lad os gøre det oftere og give diversiteten en indsprøjtning i det generelle homo miljø. 
 

- Fyr op under nysgerring mens du har det sjovt. 
Mange fyre sidder muligvis fast i grupper af venner, hvor de er den eneste i gruppen med en fetish. 
Ved at vise vores fetish frem – helst i grupper med en inkluderende og anerkendende adfærd overfor 
fremmede – kan vi gøre fetishisme mere ’populært’ og nemmere for nysgerringe at udforske, hvis de 
føler der er et venligt og sjovt fællesskab, de kan være en del af. 
 

- Udvid horisonten hos andre mænd, der har sex med mænd, i København.  
Vis folk noget, de ikke har regnet med de skulle se. 
 

#samhørighed 

- Spred fetish aktiviteter ud over hele LGBT miljøet i København 
Inkludér så mange restaurationer og organisationer som muligt og opfordr dem til at omfavne os. 
 

- Bevar en sympatisk, non-kommerciel rolle i miljøet. 
Finansier udgifter gennem samarbejdspartnere med fokus på deres mulighed for øget indtjening.  
 

- Støt nøje udvalgte velgørenhedsorganisationer i LGBTQ miljøet for at manifestere ”community value”. 
Brug de rette anledninger til at give muligheder for indsamling/donationer ved events. 

 


