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Sammanfattning av debatten  
Prata om det: Hur kan sexuellt våld förebyggas? 

 
Den 7 mars 2011 anordnade Ålands fredsinstitut en debatt om förebyggande av sexuellt våld, inför 
den internationella kvinnodagen. I debatten diskuterades sexualbrottslagstiftningen, men framför 
allt varför sexualbrott förekommer och hur de kan förebyggas. 
 
Ålands fredsinstituts projektledare, genusvetare Jenny Jonstoij, höll ett anförande om sexuellt våld 
som samhällsfenomen och betonade vikten av att problematisera normer och förväntningar 
kopplade till kön för att förebygga alla typer av sexuella övergrepp. Lagtingsdirektör Susanne 
Eriksson presenterade utkastet till den motion om ändrad sexualbrottslagstftning som Ålands 
lagting ska lämna till riksdagen.  
 
I lagtingets hemställningsmotion till riksdagen konstateras att rikslagstiftningen gällande 
sexualbrott är på väg att skärpas, men att förändringarna inte är tillräckligt långtgående. 
Utgångspunkten för motionen förklarades vara  att den allmäna rättsuppfattningen skiljer sig från 
lagstiftarens syn på sexualbrott i den nuvarande lagstiftningen samt att  Finland bör vara ett 
föregångsland när det gäller fri- och rättigheter, även med avseeende på sexualbrott. Vidare 
argumenterar man för att den finländska lagstiftningen bör ha ett tydligt genusperspektiv, att den 
bör införliva sakkunskap från psykologer, genusvetare och kvinnojourer. Lagtinget vill att det i den 
nya lagen klart ska framgå att sex alltid ska ske på frivilig basis, genom att ersätta kravet på våld 
och hot om våld med en samtyckesformulering. Kravet på våld eller hot om våld betyder i praktiken 
att offret måste göra fysiskt motstånd, vilket inte är förenligt med till exempel forskning som visar 
att sexuelabrottsoffer riskerar drabbas av så kallad ”frozen fright”, en överlevnadsinstinkt, som gör 
dem helt paralyserade och oförmågna att göra motstånd.   
 
En panel bestående av Gun-Mari Lindholm, lagtingsledamot, medlem av 
Östersjöparlamentarikernas arbetsgrupp mot trafficking, Mia Hanström, jämställdhetskonsult, som 
initierat ett namnupprop om sexualbrottslagstiftning, Anette Häggblom, doktor i folkhälsovetenskap 
(DrPH), överlärare vid Högskolan på Åland, Sune Alén - lärare vid övernäs skola, Vivan Nikula, 
chef för jämställdhetsfrågor vid Ålands landskapsregering samt Karl-Johan Nyholm, före detta 
åklagare kommenterade utifrån anförandena, och diskuterade med en publik på omkring 30 
personer, under ledning av moderator Roger Nordlund. 
 
Paneldebattörerna välkomnade lagtingets förslag på förändrad lagstiftning och diskuterade vidare 
vilka kompletterande åtgärder som behövs samt gav sina reflektioner på varför sexualbrott 
förekommer. Bland annat påtalades det att skolan behöver ha nolltolerans mot sexuellt våld, 
samtidigt som det kanske inte bör vara skolans roll att utmäta straff, eftersom det faller under 
allmänt åtal. Flera paneldeltagare påtalade vikten  av utbildningsinsatser. Både domstolsväsendet 
och polisen behöver få bättre utbildning där ett tydligt genusperspektiv är integrerat. Att skapa 
opinion lyftes fram som en viktig förebyggande åtgärd. Dessa frågor behöver diskuteras mer bland 
både vuxna, unga och mellan generationerna. För att kunna förebygga allt från sexuella trakasserier, 
till gråzonsfall och övergrepp behöver vi börja prata om våra erfarenheter och vilka förväntningar 



 

 

det finns på män och kvinnor.  Det påpekades också att det tack vare den mediala debatten och 
lagtingets motion, nu finns ett ypperligt tilfälle att diskutera dessa frågor hemma vid middagsbordet 
och på arbetsplatsen.  
 
Lagtingets hemställningsmotion har diskuterats i media, bland annat i Nya Åland och 
Ålandstidningen. I debatten stod det klart att lagförslaget var en efterlängtad åtgärd kopplad tilll hur 
sexuellt våld kan förebyggas. Dock framkom under debatten en rad andra förslag på lämpliga 
åtgärder.  
 
Sammanfattning av de förslag och åtgärd, förutom lagstiftningen, som kom fram under 
debatten:  
 
Utbildningsinsatser med ett genusperspektiv: 

‐ Riktade mot domare, åklagare och polis. Undvika att offret blir dubbelt kränkt, en andra gång under 
förhör, i rättsalen etc.  

‐ Riktade mot skolan, så att personal har verktyg för att lyfta frågan samt så att frågan förebyggs 
genom att unga tidigt för information och möjlighet att diskutera frågan.  Skolpsykologer och 
kuratorer har här en viktig roll.    

‐  Börja tidigt, med föräldrautbildningen och sedan fortsätta i skolan.  
‐ Insatser riktade mot män, som t ex killgrupper men även insatser riktade mot män som slår eller på 

andra sätt begår övergrepp mot kvinnor 

Opinionsbildande åtgärder:  
‐ Skapa opinion kring frågan. När den svenska agalagen infördes, var det redan förbjudet att slå barn 

i och med att det föll under misshandelsåtal. Men för att få stöd för lagen genomfördes samtidigt 
en enorm  informationssatsning, vilket i efterhand visade sig vara en lyckad strategi.  

Vikten av att prata om det: 
‐ För att dels göra frågan mindre tabubelagd och komma ifrån känslor som skuld och skam, samt för 

att skapa opinion, krävs det att frågan börjar diskuteras på bred front. Både i media, politiken och 
bland vanligt folk, bland föräldrar och deras barn, bland vuxna, hemma och på jobbet.   

Stödja unga i sitt vuxenblivande: 
‐ Det behövs fler arenor där vuxna bjuder in unga till samtal. Kill‐ och tjejgrupper är bra forum för 

detta och ger även unga vägledning av vuxna som inte är deras föräldrar  

Tydligt avståndstagande:  
‐ Vuxna måste ta avstånd från alla typer av sexualbrott. Speciellt viktigt är det att män visar 

avståndstagande och gör sina röster hörda emot sexuellt våld.  

 
 
NB. Upphovsmännen är ensamma ansvariga för innehållet i detta dokument. Central 
Baltic interreg IVA-programmet kan inte hållas ansvarigt för innehållet.  
 


