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Under projektets ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” 4:e fas (september – december,
2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och nya medlemmarna
rekryterades och välkomnades i projektets arbetsgrupp. Dessutom har diskussioner hållits med
opinionsbildare och experter, samt diskussioner i samhället om könsroller och risker för
människohandel. För att garantera framgångsrik forskning inom projektet, har en detaljerad tidsplan
för genomförandet av forskningen utvecklats.
Projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” som drivs av Ålands fredsinstitut i
Finland och Resurscenter för kvinnor ”Marta” i Lettland, är nu inne i sitt sista år. 48 gruppledare
har utbildats och 21 nya tjej- och killgrupp har startats på Åland och i Lettland. Totalt har över
100 ungdomar engagerats i gruppverksamheten. Dessutom har projektet fått en ny projektledare, en
ny projektekonom och två nya styrgruppsmedlemmar.
Jenny Jonstoij

(till

vänster)

är

den

nya

projektledaren, som sitter på Ålands fredsinstitut.
Jenny är född på Åland och har tidigare arbetat
inom genusprojekt i Sverige, bland annat som
nationell projektledare för svenska Rädda Barnens
killgruppsverksamhet

”allan”.

Gunilla Björkman-Bobb (till höger) började
arbeta som projektekonom på Ålands fredsinstitut
i januari. Gunilla är ursprungligen från Finland,
men har de senaste trettio år arbetat som administratör inom den ideella sektorn i USA.
Dessutom har projektet fått två nya styrgruppsmedlemmar: Peter Söderström, expert på
maskulinitetsfrågor, från Sverige och Gun-Mari Lindholm, andre vice talman för Ålands lagting och
ledamot i Östersjöparlamentarikernas arbetsgrupp för civil säkerhet och mot människohandel.

1

Under projektets fjärde fas har flera plattformar för konstruktiva möten mellan parterna och
gemensamma diskussioner skapats – deltagande i Showcasekonferensen 2010 (Riga), ett
arbetsgruppsmöte i Riga (september) och ett styrgruppmöte i Riga (december) där projektets
framtida strategier planerades.
Möten mellan arbetsgrupper gav en möjlighet att utvärdera det första året i projektet, planera
aktiviteter för det andra och sista året, samt diskutera idéer för den andra informationskampanjen.

Publicitet
Ålands fredsinstitut lanserade en ny hemsida för projektet med omfattande information om de olika
delarna i projektet, samt nyheter och kommande evenemang:
www.peace.ax/en/challenginggenderroles. Genom att delta i Central Baltics Showcase konferens i
Riga, ett seminarium om maskulinitetsfrågor i Sverige, samt genom att möta representanter från den
åländska regeringen och lokala icke-statliga organisationer, stärktes nätverken mellan Ålands
fredsinstitut och andra aktörer. Informationen om projektet sprids även genom hemsidan, det sociala
nätverket Facebook och olika evenemang. Dessutom har 20 deltagare från Kavaku,
utbildningskursen för internationella ärenden vid Finlands utrikesministerium, besökt Ålands
fredsinstitut och visat intresse för projektets genomförande och teoretiska struktur.
För att dra uppmärksamhet till våld mot kvinnor, organiserade Ålands fredsinstitut en manifestation
i centrala Mariehamn den 25 november, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Den nordisk-baltiska konferensen ”Stop Sex Trafficking of Children & Young People!” gav en
plattform för kommunikation med opinionsbildare och beslutsfattare i Lettland samt internationella
experter och specialister från de nordiska länderna, vilket också gav möjlighet att diskutera
kriminalisering av köpare av sexuella tjänster i Lettland.
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Två informativa flygblad förbereddes och offentliggjordes – en om projektet och den andra om tjejoch killgruppsmetoden.
Resurscenter för kvinnor ”Marta” började kommunicera med Lettlands utrikesdepartament, USA:s
ambassad i Lettland och USA:s Statsdepartment i Washington och berätta om den sociala
kampanjen ”Rädda staten!”, som anordnades för eliminering av människohandel. Det främjade
också diskussion med Lettlands statspolis, vilket resulterade i flera möten med tjänstemän från
statspolisen.
Inom ramen för den globala kampanjen ”Stop Sex Trafficking of Children & Young People!” en
anordnades också en lettisk kampanj. Alla invånare i Lettland blev inbjudna att skriva på en petition
för kriminalisering av köpare av sexuella tjänster. För att i Lettland starta den globala kampanjen
”Stop Sex Trafficking of Children & Young People”, som drivs av The Body Shop, ägde ett
öppningsevenemang rum den 12 oktober i Rigas järnvägsstation. Den 24 november organiserades
ett regionalt evenemang i köpcentret ”Kurzeme” i Liepāja. Dessa evenemang återspeglades även i
massmedia.

Fram till den 10 december – internationella dagen för mänskliga rättigheter – hade
8826 underskrifter samlats in. Den 10 december lämnades de in till Saeima kommissionen för
mänskliga rättigheter och medborgarnas frågor. Kampanjen och insamling av underskrifter i
Lettland kommer att fortsättas fram till våren.

Under projektets 4:e fas bibehölls webbplatsen www.izglabvalsti.lv, liksom en aktiv
kommunikation på sociala nätverk www.draugiem.lv och www.facebook.com, samt Twitter. Kill-
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och tjejgruppsmedlemmarna fick ett informativt material ”Vet du vad en tjej- och killgrupp är?
Delta!”
Tjejgrupper och killgrupper – över 100 engagerade ungdomar
Under hösten påbörjades en av de viktigaste delarna av projektet, nämligen tjej- och
killgruppsverkamheten. Tjej/killgruppsmetoden har jämställdhet som sin prioritet och använder den
som ett verktyg för empowermentarbete bland ungdomar. I tjej- och killgrupper uppmanas
medlemmarna att ifrågasätta könsnormer, att stärka självrespekt och respekt för andra, att uttrycka
sina åsikter, men även att lyssna på andras.
Under den första helgen i september fick 15 kill- och tjejgruppsledare utbildning på Åland.
Tillsammans har 48 ledare utbildats i Lettland och på Åland. Efter en framgångsrik
rekryteringsprocess startades två killgrupper och tre tjejgrupper på Åland. På Åland och i Lettland
finns nu 21 nya tjej- och killgrupper. Sammanlagt deltar nu mer än 100 ungdomar i
gruppverksamheten. Gruppledarna har, förutom den grundläggande utbildningen, också fått stöd
genom handldningsmöten och deltagit i ett fördjupningsseminarium. Dessutom pågår fortfarande
förberedelserna för en manualen av den finska utbildaren Mia Hanström. Gruppledarna och
projektets arbetsgrupp har fått möjlighet att kommentera manualen.

I oktober arrangerades ett stödmöte i Lettland, där gruppledarna fick mer detaljerad information om
problemen med människohandel och prostitution. Gruppledarna fick också information om
projektets dokumentationsrutiner, ersättningssystem och ett virtuellt forum för ledare – ett socialt
nätverk för kommunikation och stöd från utbildarens och projektsgruppen. Gruppledarna fick även
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gruppmedlemmar.

Under projektets gång har totalt 14 grupper startats i alla Lettlands regioner. Grupperna träffas
regelbundet varje vecka (med undantag i fall av skollov och liknande). Gruppmedlemmarna är 13–
16 år gamla och varje grupp består av 5–12 medlemmar.
Forskningsarbete
Arbetet med de lettiska och svenska versionerna av kvantitativa enkäter avslutades. Den lettiska
forskaren besökte fem killgrupper och sex tjejgrupper. Gruppmedlemmarna fick i uppgift att fylla i
de enkäterna. Första observationen av samma grupper har också genomförts. En intervjuguide för
att genomföra kvalitativa intervjuer slutfördes av Ålands forskare i samarbete med den lettiska
forskaren. Tillsammans med gruppledarna i Lettland förbereddes ett schema för intervjuer i januari
2011.
En detaljerad forskningsplan samt gemensamma riktlinjer för bedömning av kill- och
tjejgruppmetodens effektivitet utarbetades under ett intensivt samarbete mellan båda forskarna. Den
14 december presenterades och diskuterades forskningsplanen med exempel från öppna frågor och
oavslutade meningar från enkäterna inom projektets styrgrupp i Riga. Presentationen och
forskningsplanen har bifogats i bilagan. En gång i två veckor anordnades skype-möten mellan
forskarna. Stor vikt lades på att förbättra samarbetet mellan forskarna från båda länderna – Lettland
och Finland. Det resulterade i ett gott och strukturerat samarbete.
Materialet i nyhetsbrevet återspeglar författarens åsikter. Förvaltningsmyndigheten kan inte hållas ansvarig för
information som offentliggjorts av projektets partner.
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