Seminarium:
Hur kan det förebyggande arbetet
bland ungdomar på Åland förbättras?
Under 2012 har fredsinstitutet beviljats medel från Ålands landskapsregering för att utreda och få
till stånd en bred diskussion om förebyggande barn- och ungdomsarbete på Åland och för att
undersöka hur samordningen kan förbättras, verksamheten utökas och finansieringen tryggas.
Ålands fredsinstitut bjuder nu in alla intresserade till en diskussion om metoder och strukturer för
att förebygga våld, ohälsa och ojämlikhet bland ungdomar på Åland - på fritiden såväl som i
skolan.
Som utgångspunkt tjänar två utredningar, en om förebyggande arbete i åländska skolor (Skolfred)
och en om tjej- och killgruppsverksamhet på Åland. Dessutom sammanfattas relevanta
erfarenheter från projektet Fair Sex.
Datum: Tisdag 11 december 2012
Tid: 14.00 -16.00
Plats: Konferensrum Rödhamn, Självstyrelsegården
Presentationer:
• Utredning om tjej- och killgruppsverksamhet på Åland. Jenny Jonstoij
• Sammanfattning av erfarenheterna från elevworkshops och fortbildning för skolpersonal
inom projektet Fair Sex. Ulrika Navier
• Utredning om skolfred - förebyggande arbete i åländska grundskolor och Ålands
gymnasium. Petra Berg
Diskussion:
Diskussion om hur det förebyggande arbetet bland unga – både inom skolan och på fritiden - kan
stärkas, samordnas och säkras.
Varmt välkomna

Ålands fredsinstituts förebyggande arbete
Ålands fredsinstitut arbetar med olika projekt och metoder för bemäktigande – med målen att
förebygga våld och stärka individers och gruppers egenmakt. Syftet är att dels att minska
benägenheten att använda våld som strategi, dels att erbjuda andra strategier och förhållningssätt
som främjar fredlig konfliktlösning och aktivt deltagande i samhället.
Skolfred
Med Folkhälsan som huvudarrangör samarbetar Rädda Barnen, Ålands fredsinstitut, polisen och
utbildningsbyrån vid landskapsregeringen för skolfred på Åland. Med skolfreden vill man betona
vikten av att alla i skolvärlden tillsammans jobbar för ett medmänskligt skolklimat.
Tjej- och killgruppsverksamhet
I samarbete med både lokala och internationella partnerorganisationer arbetar Ålands fredsinstitut
kontinuerligt med att utveckla och vidareutveckla olika metoder för bemäktande med
utgångspunkt i den så kallade tjej- och killgruppsmetoden.
Fair Sex
Inom projektet Fair Sex har nya metoder utvecklats för att diskutera jämställdhet och
könsrelaterat våld med elever i åländska skolor. Dessutom har alla högstadie- och gymnasielärare
fått fortbildning i hur man arbetar för en skola fri från sexuella trakasserier och sexuellt våld.
Konceptet utvecklas nu vidare för att även kunna användas i fritidsaktiviteter och inom
internationella samarbeten. Det fredsfrämjande och våldsförebyggande arbete som bedrivs genom
Fair Sex knyter därmed samman dels det lokala och det internationella, dels skoltid och fritid.

