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Under den sjätte fasen av projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri avslutades tjej‐
och killgruppsverksamheten och ledarna deltog i utbildning för utbildare i Riga, medan forskarna
började analysera information och förbereda forskningsrapporten. Då slutet av projektet närmar
sig arbetar partnerorganisationerna med att säkerställa att projektets aktiviteter, resultat och
målsättningar lever kvar även efter projektets slut.
Sammandrag av projektet
“Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" är ett åländskt‐lettiskt projekt, som har som syfte
att utmana könsstereotypa uppfattningar på gräsrotsnivå, för att på så vis bekämpa könsrelaterat
våld och sexslaveri. Projektet fokuserar på förebyggande arbete bland unga tjejer och killar.
Projektet drivs av Ålands Fredsinstitut och Resurscenter för kvinnor ”Marta” i Lettland från
oktober 2009 till december 2011. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens
Interreg IV‐A Program samt av Ålands landskapsregering.
Påverkansarbete och projektets hållbarhet
Under den aktuella perioden fullgjordes viktiga påverkansaktiviteter i Lettland, inklusive lobby för
kriminalisering av köp av sexuella tjänster (inom det sociala och politiska programmet i den
globala kampanjen ”Sluta sälja sex”). Det organiserades ett sammanträde med
parlamentsledamöter där experter från Resurscenter för kvinnor ”Marta” medverkade i
diskussioner med parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter och offentliga äranden.
Framgångsrik kommunikation fördes med presidentens kansli samt den nya presidenten A.
Bērziņš. Marta samarbetade även med gränsbevakningen och flygplatsen. Ett offentligt
evenemang arrangerades, i form av en gatuprocession som möttes av stort intresse från både
samhället och media.
Eftersom slutet av projektet närmar sig arbetar partnerorganisationerna med att säkerställa att
projektets aktiviteter, resultat och målsättningar lever kvar även efter projektets slut.
Just nu är projektets huvudproblem att hitta finansiering för gruppaktiviteter i båda länderna. Den
lettiska parten ”Marta” har varit delvis framgångsrik i det och de flesta grupperna i Lettland
kommer att fortsätta efter projektets slut. På Åland är det fortfarande osäkert om alla grupper kan
fortsätta. Ålands Fredsinstitut fortsätter att diskutera med lokala aktörer om hur tjej‐ och
killgruppsaktiviteter kan upprätthållas och finansieras.
Vad gäller kampanjen ”FAIR SEX”, har Ålands Fredsinstitut på förfrågan från Studerandehälsan på
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gymnasialstadiet börjat utveckla en workshop baserad på kampanjens innehåll. För närvarande
utreder ÅIPI om denna verksamhet kan finansieras och genomföras på regelbunden bas under de
kommande åren.
För tillfället planerar ÅIPI aktiviteter för framtiden för att förebygga våld bland ungdomar, det
gäller både lokala och internationella samarbete. På den internationella nivån planeras en
konferens för tjej‐ och killgruppsledare och ska genomföras i maj 2012. På Åland finns det flera
organisationer och institutioner som arbetar förebyggande i skolorna. Under 2011 har det
framkommit att det kan finnas ett behov för samordning samt ytterligare aktiviteter, varför en
rundabordsdiskussion om förebyggande arbete i skolor, aktörer och metoder planeras för 2012.
Information och kommunikation
Affischer med information om risken för människohandel, samt hotline‐nummer placerades på
flygplatsen ”Rīga”.
Ett evenemang för media organiserades på Statens gränsbevakning. Det resulterade i mycket
publicitet i lettiska medier. Samarbetet med Statens gränsbevakning genomfördes i form av resor
till Lettlands östra gränser, där underskrifter samlades för kriminalisering av köpare av sexuella
tjänster. Dessutom placerades information om risker för människohandel ut vid alla Lettlands
gränsövergångar.
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Aktiv kommunikation upprätthölls i de sociala nätverken Twitter, Facebook och draugiem.lv. För
att uppnå projektets mål mer effektivt, stärktes samarbetet med andra icke‐statliga organisationer
och bildades nya partnerskap.
Material från den andra informationskampanjen ”Liela Šķirba” delades ut till 14–18 år gamla
ungdomar vid Östersjöns största musik‐ och konstfestival ”Positivus” i Salacgriva (juli 15–16). I
samarbete med ”Avon” och ”Cosmopolitan” skapades interaktiv närvaro i samband med ett
offentligt evenemang för unga damer ”Bikini Bash 2011” (juli 23), som organiserades av
”Cosmopolitan”. Informativt material från ”Liela šķirba” distribuerades också under evenemanget.
I samarbete med ”The Body Shop” organiserades en gatuprocession från Centralstationen till
Lettlands parlament. Gatuprocessionen ingick i den globala kampanjen ”Stop Selling of Sex”.
Gatuprocessionen fortsattes till parlamentet där deltagarna mötte I. Circene, ordförande för
parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter och offentliga äranden. De gav henne ett brev
med nästan 16 000 underskrifter från invånare i Lettland. Gatuprocessionen fick också stor
uppmärksamhet i media.

Under den femte fasen förbereddes informationskampanjen FAIR SEX på Åland, och under den
sjätte fasen lanserades kampanjen genom radioreklam, på Facebook och olika webbsidor. Ett
evenemang organiserades och posters distribuerades i skolor. Kampanjens syfte var att
uppmuntra till samtal om sexualitet och frågor som t. ex., Vad vill jag? Hur ska jag uttrycka det jag
vill? Hur vet jag vad den andra vill? Hur ska jag förhålla mig till vad andra tycker? Att prata om och
fundera på sådana frågor kan ge ökad chans att få positiva sexuella upplevelser och minskad risk
för att själv utsättas eller utsätta någon annan för kränkande behandling. Kampanjen innefattar
teckningar och olika frågor om sex och relationer.
Ålands lokalmedier bjöds in till presskonferens den 29:e augusti. Konferensen handlade om den
utbildning för utbildare som organiserats dagen innan i Lettland. Några tjej‐ och killgruppsledare
deltog i presskonferensen och berättade om sina erfarenheter. Presskonferensen fick publicitet i
den lokala tidskriften ”Nya Åland”.
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En intervju med en av Ålands Fredsinstituts sommarpraktikanter, Lovisa Helgoson Arlid, sändes
den 6 juli 2011 i Ålands radio. Det var den första intervjun inom reportageserien ”Åland och
sexslaveri”. Serien följdes upp med en paneldebatt på samma tema, där den Ålands fredsinstituts
informationsansvariga medverkade.
Lovisa har under sex veckor arbetat inom projektet ”Utmana könsroller för att motverka
sexslaveri” med att genom faktainsamling och intervjuer kartlägga situationen på Åland vad gäller
sexslaveri och prostitution, samt utreda vilka instanser och aktörer som kan komma i kontakt med
sådana fenomen och vilken information och kunskap som finns att tillgå på Åland. Kartläggningen
är under bearbetning.
Forskningsaktiviteter
Under denna fas sammanfattade båda forskare information som samlats in under tidigare
projektfaser. De genomförda kvalitativa intervjuerna med gruppmedlemmar och ledare
analyserades. Resultaten av enkäterna analyserades statistiskt. Analysen kommer att ge forskarna
en möjlighet att dra slutsatser som redovisas i en rapport. De första preliminära
forskningsresultaten ”Tjej‐ och killgruppsmetoden avslöjar könsstereotyper som leder till
könsdiskriminering i Lettland och på Åland – inbjudan till förebyggande arbete med ungdomar”
presenterades på den Tolfte Europeiska kongressen om psykologi, som hölls i Istanbul den 4–8 juli,
2011. Intervjuer med gruppmedlemmar och ledare, samt gruppobservationer tyder på att tjejer
och killar som har varit med i grupper har minskat sitt beroende av andras åsikter och
förväntningar. De har nu ökad förståelse för sina egna och andras rättigheter. Vanligtvis påverkas
ungdomarnas förväntningar av könstereotyper. Medverkan i grupper ökar möjligheten att bli
aktiva medborgare som kan fatta sina egna beslut och på ett socialt adaptivt sätt göra val i
enlighet med sina talanger och intressen. Gruppobservationer visade också att tjejer och killar har
blivit mer duktiga att säga ”nej” när det behövs, och dessutom att påstå på att göra sina livsval
oberoende av könsstereotyper och normer.
Tjej‐ och killgruppsverksamhet
Tjej‐ och killgrupper är en nordisk modell för direkt arbete med ungdomar som syftar till att stärka
individer, öka deltagarnas förmåga att bli aktiva medborgare och samtidigt ifrågasätta rådande
könsstereotyper i syfte att uppnå ökad jämställdhet och en icke‐diskriminerande inställning till
individuell utveckling. De sista tjej‐ och killgruppsmötena hölls i juni. Vissa grupper avslutade
verksamhet i form av någon aktivitet (t. ex. minigolf).
Under den sjätte fasen skrev den åländska utbildaren Mia Hanström en manual om tjej‐ och
killgruppsmetoden, som blev kommenterad och redigerad både på lettiska och svenska flera
gånger. Efter att ha gjort alla korrigeringar lämnades metodmanualen in för layout till tryckeriet.
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I början av denna projektsfas arrangerades ett stödmöte för gruppledare i Lettland. Under mötet
utbytte gruppledarna erfarenhet av att arbeta med ungdomsgrupper, samt pratade om positiva
resultat som de har upplevt och svårigheter och problem som de har stött på. Projektets forskare
berättade om sina observationer, samt presenterade resultat från en konferens om prostitution
och människohandel, som ägde rum i Köpenhamn, Danmark. På slutet av mötet fick alla
gruppledarna ett intyg om deltagandet vid föreläsningar och stödmöten under projektet, samt
arbete med ungdomsgrupper. För tjej‐ och killgruppledarna på Åland har två stödmöten ordnats.
Det första stödmötet hölls den 4 maj i samband med lanseringen av den andra
informationskampanjen, mötet fokuserade på begreppet ”FAIR SEX” och gav möjlighet att
diskutera hur kampanjmaterialet kan användas i diskussioner med grupper.
Det andra stödmötet hölls den 14:e juni och fungerade som ett avslutningsevenemang för tjej‐ och
killgruppsaktiviteter på Åland. Stödmötet hölls på ÅIPI lokaler med en BBQ för ledarna som fick
även ett intyg om genomgått utbildning och arbete som tjej‐ och killgruppsledare under hela
läsåret. Tjej‐ och killgruppsledarna utvärderade utbildningarna genom att fylla i enkäter, samt
diskutera om framtiden och möjligheten att fortsätta arbeta som gruppledarna efter projektets
avslutning.
Den 26–28 augusti arrangerades en fortbildning för ledare av de blivande tjej‐ och killgruppsledare. Tio
gruppledare från Lettland och sex från Åland deltog i fortbildningen, liksom projektassistenterna, utbildaren
och forskningsassistenten. Fortbildningen gav alla deltagarna en möjlighet att utbyta erfarenhet med
grupparbetet, samt en möjlighet att få lära sig nya aktiviteter som kan användas både på ledarutbildningar
och i gruppverksamhet. Under fortbildningen besökte deltagarna Resurscentret för kvinnor ”Marta” och
fick mer information om centrets aktiviteter samt om ”Fair Sex” kampanjen som Ålands Fredsinstitut
lanserat på Åland. Deltagarna besökte även organisationen ”Ungdomar mot AIDS”. På den sista
utbildningsdagen diskuterade deltagarna risker och svårigheter med arbetet, samt utvärderade
utbildningen.
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