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Det behövs en strategi för förebyggande arbete bland 
unga på Åland 
 
Det finns en efterfrågan på insatser för att motverka ohälsa och kränkningar bland ungdomar och 
också många aktörer som arbetar förebyggande bland unga på Åland. Men då det saknas en över-
gripande strategi finns det risk för att utbud och efterfrågan inte matchas, att insatser görs spora-
diskt och att kvaliteten inte kan garanteras. 
 
De senaste månaderna har vi kunnat läsa i tidningarna om kränkningar och ohälsa bland unga i form av 
näthat, arbetsmiljöproblem i skolan, sexuella trakasserier, diskriminering, utfrysning och mobbning. 
Ålands fredsinstitut har inom sitt arbete med ungdomar sett att det finns ett stort behov av och intresse för 
att diskutera och uppmärksamma frågor om gränsdragningar och kränkningar. Fredsinstitutets intervjuba-
serade utredningar och projektutvärderingar visar också hur viktigt det är att frågorna lyfts även bland 
vuxna. De som arbetar direkt med barn och unga behöver tid, resurser och kunskap för att jobba förebyg-
gande. Dessa vuxna behöver i sin tur få stöd från en insiktsfull ledning. Därutöver behövs övergripande 
strukturer som underlättar och förenklar arbetet.   
 
Fredsinstitutets erfarenheter och utredningar visar att det idag saknas en överblick och en helhetssyn när 
det gäller det förebyggande arbete som riktas mot hem, skola och fritid på Åland. Det finns många aktörer 
med stor sakkunskap såväl i offentliga sektorn som inom civilsamhället på Åland som arbetar för att före-
bygga kränkningar och ohälsa bland unga. Men om initiativen tas inom olika sektorer (t ex vård, utbild-
ning, omsorg, civilsamhälle) eller av enskilda aktörer och utan övergripande strategi eller synkronisering 
finns det risk för att flera insatser görs inom en arena (t ex skola, hem, fritid), inom ett tematiskt område (t 
ex våld, missbruk, sexuella trakasserier) eller med en viss åldersgrupp medan de saknas i andra. Utan en 
övergripande och långsiktig strategi finns det också risk för att sporadiska punktinsatser görs medan kon-
tinuiteten saknas. 
 
Ålands fredsinstitut menar att det behövs en bättre överblick över det förebyggande arbete som görs på 
Åland. Vilka insatser görs inom olika arenor och sektorer? Överlappar insatserna varandra? Finns det 
luckor som behöver fyllas? Det behövs också en samlad diskussion om vilka mål man vill uppnå och pri-
oritera under olika tidsperioder, om hur man kan uppnå kontinuitet och långsiktighet i arbetet, om rutiner 
och kriterier för kvalitetssäkring av program och metoder och om rutiner för kontroll och uppföljningar. 
 
Just nu pågår arbetet med ett nytt utbildningspolitiskt program. Landskapsregeringen har därmed goda 
möjligheter att lyfta frågor om strategi, kontinuitet, samordning, samarbete, långsiktighet, kontroll och 
kvalitetssäkring när det gäller det förebyggande arbetet i skolans värld. Därutöver finns här en chans att 
inbjuda till ökat samarbete och samordning med andra sektorer och aktörer. En bättre överblick och ökat 
samarbete skulle förenkla arbetet för alla aktörer och förbättra möjligheterna att uppnå ökat välmående 
bland unga på Åland.  
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