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Fakta om projektet 
 
Projektnamn: "Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking" (Utmana könsroller för att 
motverka sexslaveri) 
 
Tid: Oktober 2009 till och med december 2011. 
 
Samarbetspartners: Ålands fredsinstitut och Resurscentret för kvinnor, Marta, i Lettland. Stödpartners är 
Folkhälsan på Åland Rf; NGO Living for Tomorrow, Tallinn; Estonian Women’s studies and Resource 
Centre, Tallinn och Mälardalens kvinnolobby, Västerås. 
 
Budget: Total budget 655.871 euro. Fredsinstitutets del av budgeten är 336 184 euro.  
 
Finansiärer: Central Baltic Interreg IVA-programmet finansierar närmare 80% av projektets totala budget 
som ligger på 655.871 euro. Ålands landskapsregering bidrar med nationell medfinansiering motsvarande 
25% av Ålands fredsinstituts del av budgeten, alltså 84 046 euro. 
 
Mål: Utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa könsrelaterat våld och sexslaveri.  
 
Projektets innehåll:  

- Utbildning av tjej- och killgruppsledare, enligt den nordiska tjej- och killgruppsmetoden, samt 
uppstart av nya grupper i båda länderna. 

- Forskning om tjej- och killgruppsverksamhetens effekter för gruppmedlemmarna, gällande bland 
annat synen på sig själv och sin roll i samhället samt uppfattningen av könsroller och jämställdhet. 

- Kampanjer, rundabordssamtal och nätverkande med syfte att lyfta fram vikten av jämställdhet, och 
visa på sambandet mellan könsstereotyper och könsrelaterat våld, framför allt i form av sexslaveri. 

 
Vad är nytt i projektet: 

- Tjej- och killgruppsmetoden har ej tidigare använts i Lettland 
- Killgruppsverksamheten är inte etablerad på Åland, och är heller inte särskilt spridd i andra länder. 
- Gedigen forskning kring metodens effekter har inte tidigare genomförts. 

 
Relevans för Åland:  

- Åland är ett transitområde för trafficking, varför det är viktigt att höja medvetandet om frågan även 
här.  

- Könsrelaterat våld och könsstereotypa uppfattningar förekommer även på Åland.  
- Genom projektet kan samarbete stärkas inom den civila sektorn på Åland och också mellan åländska 

och lettiska organisationer. 
- Genom projektet bidrar Ålands fredsinstitut till att bygga upp en kompetens gällande hanteringen av 

större EU-projekt inom det civila samhället på Åland. 
 
Relevans för Ålands fredinstitut:  
Ålands fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja och 
stödja såväl praktisk verksamhet som forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse, med 
utgångspunkt från Åland och dess särställning. I fredsarbete ingår att motverka våld, främja fredlig 
konfliktlösning på alla plan och stärka individens förmåga till aktivt deltagande i samhället. Därför arbetar 
fredsinstitutet för jämställdhet och mot könsrelaterat våld genom tjej- och killgruppsmetoden. 

  


