
 

 

Presentation av projektet 
Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 

A Central Baltic INTERREG IV A Project 
A joint project of the Åland Islands Peace Institute and Resource Center for Women “Marta” 

 
 
Ålands fredsinstitut har beviljats medel från Central Baltic Interreg IVA-programmet för ett 28 

månader långt projekt med start i oktober 2009 där målet är att utmana könsstereotypa 

uppfattningar för att på så vis bekämpa våld och sexslaveri. Projektet kallas ”Challenging Gender 

Roles for Prevention of Trafficking” och genomförs tillsammans med partnerorganisationen 

”Resurscenter för kvinnor, Marta” i Lettland. 

 

Fredsinstitutet arbetar sedan tidigare tillsammans med partnerorganisationer i närområdet med olika 

metoder för ”empowerment” bland annat i form av tjej- och killgruppsverksamhet. Tjej- och 

killgruppsmetoden är en nordisk modell för att i direktkontakt med ungdomar arbeta med att stärka 

individen, förbättra möjligheterna för deltagande i samhället och samtidigt ifrågasätta 

könsstereotyper och ge förutsättningar för ökad jämställdhet. Fredsinstitutet hoppas kunna stärka 

samarbetet med personer och organisationer som redan arbetar med tjej- och killgruppsmetoden på 

Åland. 

 

Gruppledare ska inom projektet utbildas och tjej- och killgrupper ska startas både på Åland och i 

Lettland, där metoden inte tidigare prövats. Två forskare ska arbeta med att följa och utvärdera tjej- 

och killgruppsverksamhetens effekter för gruppmedlemmarna, gällande bland annat synen på sig 

själv och sin roll i samhället samt uppfattningen av könsroller och jämställdhet. 

En tredje del av projektet handlar om att genom kampanjer och nätverkande lyfta fram vikten av 

jämställdhet, och visa på korrelationen mellan könsstereotyper och våld, framför allt i form av 

sexslaveri. 

 

Fredsinstitutet leder projektet som pågår från oktober 2009 till december 2011. Central Baltic 

Interreg IVA-programmet finansierar närmare 80% av projektets totala budget som ligger på 

655.871 euro. Nationell medfinansiering för 25% av Ålands fredsinstituts del av budgeten, alltså 84 

046 euro, har beviljats av Ålands landskapsregering. 

 

Projektledare: Denis Nazarenko tel +358 (0)18 21910, denis@peace.ax 

 
 


