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Slutrapport - Fair Sex 2013
Projektet Fair Sex drivs av Ålands fredsinstitut med målsättningen att förebygga sexuellt våld och främja
positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. Projektet inkluderar interaktiva workshopar med alla
elever i årskurs två på gymnasiet, fortbildning och handledning för skolpersonal samt informationsspridning och påverkansarbete både inom och utanför skolans värld.
Verksamheten inom Fair Sex 2013 har bedrivits på Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands
folkhögskola. Fair Sex-workshopar har genomförts med eleverna i årskurs två på gymnasiet, eleverna på
yrkesträningsprogrammet1, ungdomarna inom Katapult2 samt eleverna på folkhögskolans NYA-linje. Arbetet tillsammans med skolpersonalen har i år riktats till skolornas jämställdhetsgrupper, som har fått
hjälp och handledning i arbetet med att utforma jämställdhetsplaner samt handlingsplaner vid fall av sexuella trakasserier.
Anställda under året var inledningsvis Ulrika Navier, förprojektledare, och Liselott Lindén, projektassistent. Från sommaren 2013 anställdes Cecilia Brenner som projektledare för att jobba tillsammans med
Liselott Lindén.

Fortsatt behov av att prata om ömsesidighet bland ungdomar
Arbetet med ungdomar gick, som tidigare år, ut på att utbildade workshopledare håller i interaktiva
workshopar om sex, ömsesidighet, jämställdhet och sexuella gråzoner. Workshoparna och arbetet riktat
mot ungdomarna syftar i första hand till att fungera bemäktande för de enskilda ungdomarna. Genom att
de får reflektera och diskutera tillsammans med utbildade vuxna och andra unga är förhoppningen att de i
större utsträckning än innan ska kunna hörsamma sina egna och andras gränser när det kommer till sex.
Förkunskaperna bland ungdomarna som vi möter ser väldigt olika ut. Vissa har diskuterat de frågor som
tas upp inom Fair Sex redan på högstadiet, medan andra saknar sådana erfarenheter. Många menar att
ämnet borde diskuteras redan i högstadiet. Det finns också en stor okunskap och många fördomar kring
1

Yrkesträningsprogrammet riktar sig till elever i behov av särskilt stöd p.g.a. olika former av intellektuella funktionsnedsättningar (IF).
2
Katapult är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som varken går på gymnasiet eller jobbar.

våldtäkt. I diskussionerna kommer det fram att flera av ungdomarna menar att allt efter ett nej är en våldtäkt, men att de samtidigt gör undantag för när det ”inte riktigt är en våldtäkt ändå". Eleverna ger uttryck
för idén om den "riktiga" våldtäkten, överfallsvåldtäkten - som har inslag av grovt fysiskt våld och sker
utomhus, d.v.s. den typ av våldtäkter som oftare figurerar i media. Den statistiskt vanligare våldtäkten
med en känd förövare, som ofta begås inomhus och ibland i det egna hemmet, reduceras till en gråzon.
Workshoparna hålls i klasserna och inte i specifika grupper exempelvis baserade på biologiskt kön. Fair
Sex är ett jämställdhetsprojekt med ambitionen att också vara normkritiskt, vilket innebär att vi inte kan
förutsätta att alla vi möter identifierar sig enligt en tvåkönsnorm och inte heller att de som identifierar sig
som antingen kvinna eller man är heterosexuella. Att prata om sex med ungdomar i grupper där ena gruppen utgörs av killar och andra gruppen av tjejer kan förstärka idén om att det finns två biologiska kön som
är varandras motpoler och att dessa motpoler attraheras av varandra. Det förstärker också idén om att
dessa två grupper behöver olika typ av information, har olika funderingar och behöver olika råd om hur
de ska förhålla sig till den andra gruppen.
Samtidigt är det viktigt att inte bortse från det faktum att ungdomarna vi möter lever i en könad värld och
att de i många fall har olika erfarenheter relaterade till vilket kön de har. Under workshoparna visas statistik över vilka som oftast begår en våldtäkt (enligt anmälningsstatistik) där en mycket stor andel (ca 98
%) begås av killar under trettio år. Med utgångspunkt i statistiken diskuteras könsroller och vilken bild av
sexualitet som många möter. Samtidigt diskuteras vem som anses kunna bli våldtagen, vem som ses som
offer och om mörkertal, detta då det är viktigt att lyfta fram att också pojkar och män kan vara offer och
flickor och kvinnor kan vara förövare.

Ökad inkludering - Fair Sex för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar
Under 2012 anpassades workshopmaterialet till ungdomarna på yrkesträningsprogrammet (YTP) inom
Ålands gymnasium. Under 2013 utvecklades materialet ytterligare och utökades till två workshoptillfällen, istället för ett.
Inför arbetet med att anpassa workshopen för YTP anlitades expertis i form av sexologen och sexualupplysaren Jack Lukkerz, doktorand i socialt arbete med inriktning på sexualundervisning för särskolan.
Stigmatiseringen av människor med IF är stark, inte minst i relation till sex och sexualitet. Människor
som lever med funktionsnedsättningar betraktas ofta som extra avvikande från normen, många fördomar
kring gruppen rör att de skulle vara antingen asexuella eller översexuella. Vissa förutsättningar ser annorlunda ut emellertid är känslor, nyfikenhet och mycket annat det samma som för alla andra. Vänner är
för många unga den främsta källan till information om sex, kroppen och känslor. När det kommer till
unga med IF är vänkretsen emellertid ofta begränsad och det sociala kontaktnätet består i huvudsak av
familj, anställda på boenden och skolpersonal. Detta i kombination med att många elever med IF får bristande sexualundervisning i skolan gör att gruppen har sämre förutsättningar till ett positivt sexualliv. Personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar löper också en ökad risk att bli utsatta för övergrepp och den fysiska integriteten är inte lika självklar då många har haft och har hjälp med intima delar
av vardagslivet. Med detta som bakgrund blev fokus i materialet för eleverna på YTP mer riktat mot en
positiv sexualsyn, känslor och gränsdragningar, snarare än på våldtäkt och gråzoner. Att möta en grupp
ungdomar som knappt haft någon sexualundervisning och prata om sex utifrån ett perspektiv som inte är
tillämpbart på deras verklighet och dessutom prata om faror i form av våldtäkt var inte vad vi ville.
När Lukkerz besökte Mariehamn höll han även en öppen föreläsning på temat sexualundervisning för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Vårdpersonal, lärare och tjänstepersoner på landskapsregeringen med koppling till personer med IF och/eller sexualundervisning var speciellt inbjudna.
Omkring trettio personer deltog.

Arbetet med vuxna: Viktigt med arbete på flera nivåer för att nå resultat
Under år 2013 har Ålands fredsinstitut handlett jämställdhetsgrupperna på Ålands yrkesgymnasium,
Ålands lyceum och Ålands folkhögskola i arbetet med att utforma jämställdhetsplaner. Enligt Lag om
jämställdhet mellan kvinnor och män (8.8.1986/609), som berör utbildning på andra stadiet, skall skolor
på gymnasienivå och högre sedan 2005 ha en jämställdhetsgrupp och en jämställdhetsplan, ett krav som
skolorna haft svårt att efterleva utan stöd. Grupperna har i enlighet med lagens riktlinjer tillsatts av skolledningen och utgjorts av lärare, representanter från övriga anställda inom skolan och studerande. I två av

grupperna har även ledningen varit representerad. Centralt för arbetet har varit att planen skall vara tydligt
relaterad till den egna skolan och dess verksamhet; planerna ska fokusera på de eventuella jämställdhetsproblem som finns på skolan och det är en av de anledningar till varför respektive skola fått arbeta fram
sin egen plan. Många jämställdhetsplaner, likabehandlingsplaner och liknande dokument är abstrakta och
otydliga, vilket gör att eventuella framsteg är svåra att mäta och att målen är svåra att de facto uppnå.
Med konkreta planer som inte gäller för flera olika verksamheter minskar risken att de blir luddiga och
oanvändbara dokument.
Det konkreta arbetet med att skriva en plan är en process där de olika insatserna bör fördelas inom verksamheten. De olika strategierna skall helst fungera på olika nivåer där vissa delar är främjande andra förebyggande och några är direkt åtgärdande. Det främjande arbetet kan ses som en form av förberedande
trivselarbete med fokus på att skapa samhörighet och gemenskap på skolan. Det förebyggande och åtgärdande arbetet å sin sida fokuserar på upplevda problem, där det som kräver mest arbete men som kanske
är viktigast av dessa två aspekter är det förebyggande arbetet. Det är viktigt med åtgärder men för att nå
långsiktig förändring måste insatser sättas in tidigare och inte minst måste en verksamhet våga se de
eventuella brister som finns.

Seminarier/nätverksmöten/konferenser vi initierat och/eller deltagit i:
Utöver det kontinuerliga arbetet besöker vi regelbundet experter och kollegor på och utanför Åland. Här
är några av de möten vi besökte under 2013:
o Seminariet ”Vi är framtiden OCH vi är nu!” den 15 april, om hur man kan öka ungas deltaktighet i närsamhället, arrangerat av SKUNK och Skärgårdssamarbetet inom deras EUfinansierade projekt Young Voices.
o ”Stoppa unga mäns våld – en ledarskapsfråga!” – seminarium i Stockholm 13-14 juni, arrangerat av Ungdomsstyrelsen, SKR och Män för jämställdhet.
o Möte med person från PraLin(praktiskt likabehandlingsarbete i skolan), Diskrimineringsbyrån, Uppsala, 22 augusti.
o Genuskonferens arrangerat av Stockholms universitet 10:e september.
o Möte med tjänstepersoner från landskapsregeringen tillsammans med Ålands fredsinstituts
direktör.
o Presentation av Fair Sex på Union of the Baltic Cities konferens i Mariehamn, 3 oktober.
o Deltar i Ungdomsstyrelsens konferens om Unga och sexuellt våld, en konferens med fokus
på män som både offer och förövare för personer som jobbar med unga, 3-4 oktober.
o Möte med metodutvecklare på HOPP Stockholm om elevworkshopar mot sexuellt våld, 25
november.

