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Debatt: Prata om det (på åländska) ‐ Hur kan sexuellt våld förebyggas? 
7 mars 2011 kl. 18-20 i Ålands lagtings auditorium    
 
Moderator:  
Talman Roger Nordlund, Ålands lagting  
Talare: 
Jenny Jonstoij - projektledare, Ålands fredsinstitut 
Susanne Eriksson – Lagtingsdirektör 
Paneldeltagare: 
Gun-Mari Lindholm – lagtingsledamot, medlem av Östersjöparlamentarikernas arbetsgrupp mot 
trafficking 
Mia Hanström – jämställdhetskonsult 
Anette Häggblom – doktor i folkhälsovetenskap (DrPH), överlärare vid Högskolan på Åland 
Sune Alén – lärare på Övernäs och Strandnäs skolor.   
Vivan Nikula – chef för jämställdhetsfrågor vid Ålands landskapsregering 
Karl-Johan Nyholm – före detta åklagare   
 
Introduktion  
Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och moderator Roger Nordlund.  
 
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.  
 
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.  
 
Att förebygga sexuellt våld  
Vad bör göras, hur kan vi göra och vem bör arbeta för att sexuellt våld förhindras och förebyggs på 
Åland? Var och en av paneldeltagarna får besvara frågan. 
 
Öppen diskussion. Åhörarnas frågor. 
 
 
 



 

 

Bakgrund  
Under den senaste tiden har det förts både en allmän och politisk debatt på Åland kring sexualbrott 
och sexualbrottslagstiftning.  I debatten har röster höjts för såväl förändrad lagstiftning som 
förändrade attityder och förståelser av sexuellt våld. I Sverige förs för tillfället en liknande debatt 
(prataomdet) kring sexuellt våld, där gråzoner och normer diskuteras flitigt. (http://prataomdet.se) 
Den åländska debatten har resulterat i såväl namninsamlingslistor som i att lagtinget kommer lämna 
en skrivelse till Finlands riksdag med förslag om ändrad sexualbrottslagstiftning. 
Den åländska debatten har främst fokuserat på lagstiftningsåtgärder. Ålands fredsinstitut vill vidga 
debatten och dels knyta an till motsvarande diskussioner i Sverige och på fastlandet, dels diskutera 
orsaker till att sexualbrott begås samt hur man kan arbeta förebyggande för att förhindra 
sexualbrott.  
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. 

 


