
  

 

 
Inbjudan till paneldebatt:  
 

Prata om det (på åländska)  
eller  
Hur kan sexuellt våld förebyggas? 
  
 Med anledning av den aktuella debatten om våldtäkter och sexualbrottslagstiftning 
som förs på Åland, arrangerar Ålands Fredsinstitut, inför internationella 
kvinnodagen, en paneldebatt om hur sexuellt våld kan förebyggas. Debatten på 
Åland har hittills främst handlat om sexualbrottslagstiftning, men inte lika mycket 
om samhällets syn på sexuellt våld, på normer kopplade till kön, på jämställdhet 
och på hur man kan förebygga sexuellt våld. Dessa perspektiv vill fredsinstitutet 
lyfta fram i debatten.  
 
När:  
7 mars 2011, klockan 18-20 i Ålands lagtings auditorium 
 
Medverkande:  
Ålands fredsinstituts projekledare, Jenny Jonstoij, håller ett anförande om 
pågående debatter om sexuellt våld i Sverige och på fastlandet samt diskuterar hur 
sexuellt våld och orsaker till sexuellt våld kan betraktas ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  
Lagtingsdirektör Susanne Eriksson presenterar utkastet till den motion om ändrad 
sexualbrottslagstftning som Ålands lagting ska lämna till riksdagen.  
En panel bestående av personer som i sitt arbete hanterar frågor relaterade till 
sexuellt våld, jämställdhet eller preventivt arbete kommenterar och diskuterar 
utifrån dessa anföranden. 
 
Moderator:  
Roger Nordlund, talman. 
 
För mer information, kontakta: 
Jenny Jonstoij 
GGBGnetwork Project Manager 
Ålands fredsinstitut - The Åland Islands Peace Institute 
PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland 
tel. +358 18 21910, mobil 0457 3439588, fax +358 18 21026 
 

Varmt välkomna! 
  
 
 
[Upphovsmännen är ensamma ansvariga för innehållet i inbjudan och i påföljande debatt. Central 
Baltic Interreg IVA-programmet kan inte hållas ansvarigt för innehållet]  



  

 

 

 
 
Program paneldebatt 7:e mars 
 
 
Introduktion  
Moderator Roger Nordlund ger sin syn på varför debatten behövs och varför han har 
tagit initiativ till att lagtinget ska vända sig till riksdagen för att få till stånd en 
översyn av sexualbrottslagstiftningen i Finlands riksdag. Paneldeltagarna 
presenterar sig själva samt varför de vill medverka i debatten. 
 
1. Block 1 – Sexuellt våld som samhällsfenomen   
Jenny Jonstoij knyter an till pågående debatter om sexuellt våld i Sverige och på 
fastlandet samt diskuterar hur sexuellt våld och orsaker till sexuellt våld kan 
betraktas ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
2.  Block 2 - Lagstiftning 
Susanne Eriksson presenterar utkastet till den motion om ändrad 
sexualbrottslagstftning som Ålands lagting ska lämna till riksdagen. Vilka 
möjligheter har landskapsregeringen att påverka rikslagstiftning, varför finns behov 
av en översyn av sexualbrottslagstiftning och  vilka utgångspunkter bör 
lagstiftningen baseras på?  
 
3. Block 3 – Att förebygga sexuellt våld 
Vad bör göras, hur kan vi göra och vem bör arbeta för att sexuellt våld förhindras 
och förebyggs på Åland? 
 
4. Block 4 – Öppen diskussion. Åhörarnas frågor. 
 
 
 
Ålands fredsinstitut driver tillsammans med resurcenter för kvinnor, Marta, projektet Utmana 
könsroller för att förebygga sexslaveri. Genom tjej- och killgruppsverksamhet samt 
informationssatsningar vill projektet utmana rådande könsnormer för att öka jämställdheten och 
förebygga sexuellt våld inklusive trafficking.  
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 med tjej- och killgruppsmetoden som utgångspunkt. 
 
 
 
 
 
 
[Upphovsmännen är ensamma ansvariga för innehållet i inbjudan och i påföljande debatt. Central 
Baltic Interreg IVA-programmet kan inte hållas ansvarigt för innehållet]  


