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 Totalt 19 ledare fick utbildning i projektet (grundutbildning;
sept 2010, fortbildning; vid årskiftet och utbildning för utbildare
i augusti 2011 i Riga).

 12 av dem startade grupper
 7 av ledarna var redan utbildade ledare och hade haft

tjej/killgrupper tidigare.
 5 av ledarna hade grupper som en del av sitt ordinarie arbete

(de fick inte arvode).

  Alla ledare rekryterade själv sina medlemmar (Till stor del i
skolan). Ingen av ledarna hade problem med att få ungdomar
till sina grupper.

Ledarna
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Grupperna

Grupper på Åland:
2 st killgrupper
4 st tjejgrupper

Grupper i Lettland:
11 st Killgrupper
12 st Tjejgrupper

Gruppmedlemmar:  5-8 in varje grupp. Ålder:12-16

Geografisk spridning:1 grupp i Lemland, 1 i Hammarland, 4 i
Mariehamn. Stor spridning i Lettland.
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Gruppträffarna

Några ämnen som har diskuterats i grupperna:
- Kompisskap, skolan, grupptryck, hemarbete, sex, manlighet,

vardagsvåld, våld mot kvinnor, sexuella läggingar, våldtäkt (i
Strandnäs), kyrkan, trafficking, föräldrar, mobbning, ekonomi,
jämställdhet i skolan, förhållanden och kärlek, julen, självkänsla
och självförtroende, veckopeng, praoplatser, Normer om hur
tjejer förväntas vara, självförsvar, droger och alkohol,
härskartekniker, framtiden, döden, skönhet, stöld och snatteri,
porr, rykten, funktionsnedsättning, mopeder, makt.

Aktiviteter: målat muggar, gjort gipskondomer, målat snoppar,
besökt polishuset, bowlat, paintball, spabesök, sett på film,
gjort värderingsövningar, haft besök av t.ex Rädda barnen.
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Exempel på genusperspektiv

- Behandlas bröder och systrar som är i samma ålder olika av sina
föräldrar?

- Behandlas man olika av lärarna beroende på om man är tjej eller
kille?

- Vems är ansvaret i en våltäkt? Varför tror man inte på tjejer som har
blivit utsatta?

- Är det skillnad på en kille och en tjejs alkoholvanor?
- Begår tjejer eller killar mest brott?
- Vem i ett förhållande betalar för kondomer?
- Anses det okej att som kille kommentera andra killars utseende?
- Vad är sex på lika villkor?
- Är det lättare för en kille eller för en tjej att säga nej till sex om de inte

vill ha sex?


