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48 utbildade tjej- och killgruppsledare 

Inom projektet har 48 ledare för tjej- och killgrupper utbildats både på Åland och i Lettland. På 
Åland har 16 tjejgruppsledare och 7 killgruppsledare fått utbildning, i Lettland är motsvarande antal 
12 tjejgruppsledare och 16 killgruppsledare. Ledarna genomgår just nu fortbildning i flera steg 
under  ledning av jämställdhetskonsult Mia Hanström. 

21 nystartade grupper och över 100 involverade ungdomar 

Inom projektet har totalt 21 kill- och tjejgrupper startats hittills: två killgrupper och fyra tjejgrupper 
finns i Mariehamn, Hammarland och Lemland samt sex kill- och nio tjejgrupper i Riga och 
Vidzeme, Zemgale och Kurzeme i Lettland. Ytterligare en grupp på Åland och sex grupper i 
Lettland planeras att startas under januari månad. 
Tjej- och killgrupperna ger ungdomarna en bas från vilken de kan bilda sina egna åsikter om hur de 
vill agera och göra sina val i vardagen. På Åland finns det två ledare i varje grupp och omkring sex 
ungdomar deltar i varje grupp. I Lettland har grupperna en eller två ledare och mellan 7 och 12 
deltagare i varje grupp. 

Nya medarbetare 

Fredsinstitutet har rekryterat två nya medarbetare för projektet, båda med ålandsanknytning men 
framför all med stor vana av att driva projekt. 
Sedan 13 december är Jenny Jonstoij ny projektledare. Jenny, som är uppvuxen på Lappo, Brändö, 
är stats- och genusvetare och har tidigare arbetat bland annat som nationell projektledare för 
svenska Rädda Barnens Allangrupper (motsvarar killgruppsverksamhet). Hon ersätter Denis 
Nazarenko, som övergått till annan verksamhet inom fredinstitutet. 

Gunilla Björkman-Bobb började i januari sin tjänst som projektekonom på Ålands fredsinstitut. 
Gunilla kommer ursprungligen från Finland och har släkt på Åland, och har de senaste trettio åren 
arbetat som administratör inom tredje sektorn i USA. Gunilla har arbetat som projektansvarig för 
allt större projekt och som divisionschef för Neighborhood House i Saint Paul, Minnesota. Gunilla 
ersätter Ann-Louise Idman, som är kvar på fredsinstitutet januari ut, men sedan övergår till annan 
verksamhet. 

Nya styrgruppsmedlemmar 
Projektets styrgrupp har också fått två nya medlemmar, dels Peter Söderström, maskulinitetsexpert 
från Sverige, dels Gun-Mari Lindholm, vice talman i Ålands lagting och ledamot i den 
parlamentariska arbetsgruppen för civil säkerhet och mot människohandel inom BSPC (Baltic Sea 
Parliamentary Conference / Östersjöparlamentarikerna).  


