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Den 25 november, 2010 

 

I Finland mördas omkring 20 kvinnor av sin partner varje år. 90% 
av alla våldshandlingar drabbar kvinnor. 
 

43,5% av de finländska kvinnorna har blivit utsatta för fysiskt eller 

sexuellt våld eller hot om våld minst en gång efter femton års ålder. 
 
Var femte finländsk kvinna har under det senaste året utsatts för våld i 

en nära relation. Var sjätte minut blir en finländsk kvinna blir 

slagen av sin man eller pojkvän.  
 

Enligt statistik från Ålands polismyndighet var antalet anmälda  

misshandelsbrott mot kvinnor 76 år 2007. Händelseplats 
med kvinna som målsägande var bostad 45, färja 7, krog 5 och annan 
plats. 
 

Av de personer som 2005 misstänktes för sexualbrott var alla, 
100%, män. Antalet våldtäkter 2007 var 5, alla mot kvinnor. 
 

Med andra ord finns det våld mot kvinnor på Åland 
och det är dags att synliggöra det. 
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FN definierar våld mot kvinnor som alla former av könsbaserat våld som resulterar 

i, eller sannolikt kommer att resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, oavsett om det sker offentligt eller i privatlivet. 

 

Ålands fredsinstitut samarbetar sedan länge med utländska organisationer med 

projekt med målet att främja jämställdhet och bekämpa sexslaveri och 

könsrelaterat våld. Projekten fokuserar på förebyggande jämställdhets- och 

”empowerment”-insatser, bland annat genom den så kallade tjej- och 

killgruppsmetoden. Samarbetspartners finns bland annat i Litauen, Vitryssland och 

Lettland samt i Kaliningradområdet och Karelen i Ryssland. 

 

Ålands Fredinstitut 

Web: www.peace.ax  

 

 

 

      

ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED VÅLD MOT KVINNOR PÅ ÅLAND 

TALLBACKENS  skyddshem 

Tel. 531 305 

 

Alternativ till våld – Ålandsprojektet 

Web: www.atv.ax    

e-mail:  atv@regeringen 
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