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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”

Vill du bli ledare för en tjej- eller killgrupp?
Vi söker dig som : 

- vill bidra till att unga tjejer och killar mår bra och tar för sig i livet 
- är intresserad av jämställdhetsarbete.

Ålands Fredsinstitut erbjuder utbildning för dig som är över 18 år och vill bli tjej- eller killgruppsledare. 
Du behöver inga särskilda förkunskaper för att delta i utbildningarna, det räcker gott och väl med ett stort 
intresse och engagemang samt en medvetenhet om könsorättvisor i samhället.

Utbildningen för tjej- och killgruppsledare hålls den 3-5 september.  Både kvinnor och män är välkomna att 
leda grupper. Anmälan till ledarutbildningen sker senast fredagen den 27 augusti till:  ulrika@peace.ax eller 
tel: 23977.

Alla utbildningar är gratis! Vi bjuder även på fika under kursdagarna. Var utbildningen kommer att hållas 
meddelas senare.

Om du deltagit i utbildningstillfället och vill bilda en egen grupp till hösten kan vi erbjuda arvode á 50 euro 
per gång. Så passa på!

De som väljer att starta grupper inom projektet kommer att delta i en vetenskaplig studie där kill- och tjej-
gruppsmetodens resultat undersöks.
 
Om du själv inte har tid att delta men vet någon som skulle vara perfekt som kill- eller tjejgruppsledare, sprid 
ordet till dem!

Utbildningarna ordnas inom Interregprojektet “Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”.



Mål för deltagarna i 
tjej/killgrupper

• Att utveckla och stärka sin 
självkänsla och sitt  

självförtroende.
• Att träna sig att göra aktiva 

val och självständiga  
ställningstaganden

• Att träna och öka den kom-
munikativa förmågan

• Att reflektera och problema-
tisera normer och schablonbil-

der kring genus/kön.
• Att problematisera dagens 
genusordning och de konse-
kvenser de för med sig i form 
av t.ex sexism och homofobi

• Att träna sin sociala kompe-
tens gällande såväl tjejer  

som killar
• Att utveckla färdigheter i 

konflikthantering.
• Att få erfarenhet av syster-
skap/en antisexistisk manlig 

gemenskap

Två forskare utvärderar tjej- och killgruppsverksamhetens effekter för gruppmedlemmarna, gällande bland 
annat synen på sig själv och sin roll i samhället samt uppfattningen av könsroller och jämställdhet. 
Tjejgruppsmetoden är en nordisk metod för jämställdhetsarbete som har tillämpats på Åland sedan 1992. 
Sedan 2003 har metoden spridits till länder i närområdet. Killgruppsverksamhet bedrivs i mycket liten skala 
på Åland, och är heller inte särskilt spridd i andra länder. 
Det är ovanligt att liknande projekt fokuserar även på killar och män. Gedigen forskning kring tjej- och kill-
gruppsmetodens effekter har inte tidigare genomförts.

Faximiler från 
Huvudstadsbla-
det 25.4.2010 
och Ålandstid-
ningen 8.5.2010

Vad är en tjej/killgrupp?
• En sluten grupp på max 8 killar eller tjejer.
• Man träffas regelbundet oftast 1 ggr/veckan.
• Man har en överenskommelse/kontrakt som bland annat innehål-
ler tystnadslöfte och närvaroplikt.
• Samtalet är den grundläggande metoden (värderingsfria samtalet).
• Det sociala får stor plats, men aktiviteter av olika slag ingår.
• Man har mål för gruppen.
• Temana för träffarna styrs av gruppens behov och önskemål.
• Gruppen skall ha roligt tillsammans, är en stärkande fritidsaktivi-
tet (inte terapi).

Projektet ”Utmana könsroller 
för att motverka sexslaveri”

Projektet genomförs av Ålands fredsinstitut tillsammans med partnerorganisationen 
”Resurscenter för kvinnor, Marta” i Lettland från oktober 2009 till december 2011.  
Målet är att utmana könsstereotypa uppfattningar på gräsrotsnivå för att på så vis be-
kämpa könsrelaterat våld och sexslaveri. Genom tjej- och killgruppsmetoden erbjuds 
unga människor verktyg för att ifrågasätta rådande könsstereotyper och samtidigt 
utveckla sig själva. Gruppledare utbildas inom projektet och tjej- och killgrupper ska 
startas både på Åland och i Lettland. 


