
 
 
 

 
 
 

 

  1 

V 

 

 
NYHETSBREV 

Januari ― 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Under den  femte  fasen av projektet  ”Utmana könsroller  för att motverka  sexslaveri”  (januari ― 
april  2011) arbetade båda partnerorganisationer, dvs. Ålands  fredsinstitut och ”Resurscenter  för 
kvinnor, Marta” (Lettland) mycket intensivt och uppnådde goda resultat inom alla projektområden 
― opinionsbildande, arbete med ungdomsgrupper, forskning och publicitet. 

Opinionsbildning 

Under  den aktuella  perioden har experter  från  Resurscenter  för  kvinnor  "Marta” kommunicerat 
med  opinionsbildare  och  politiker,  samt  vidare  diskuterat  frågan  om  kriminalisering  av  sexköp 
(möte  med  I. Circene,  ordförande  i  Saeima  kommitté  för  mänskliga  rättigheter  och  offentliga 
äranden). 

Den  7 mars,  strax  före  den  internationella  kvinnodagen,  arrangerade  Ålands  fredsinstitut  en 
debatt  om  förebyggande  av  sexuellt  våld. Debatten  ordnades  i  Ålands  lagtings  auditorium med 
anledning av den pågående debatten om lagstiftningen om våldtäkt och sexualbrott. Den åländska 
debatten hade huvudsakligen handlat om lagstiftningen mot sexualbrott, men inte lika mycket om 
samhällets syn på sexuellt våld, könsrelaterade normer, jämställdhet och förebyggande av sexuellt 
våld. Under debatten erbjöd Ålands  fredsinstitut ett  forum  för att  "prata om det" och  följa upp 
debatten om lagstiftning, samt för att diskutera  sexuellt våld som ett socialt  fenomen och prata 
om  förebyggande  av  sexuellt  våld.  Sex  experter  deltog  i  panelen  och  diskussionen 
uppmärksammades i lokala medier. 

I en av gymnasieskolorna på Åland höll projektpersonalen föredrag om jämställdhet och normer. 

Publicitet 

Med anledning av 100‐årsdagen av den internationella dagen för kvinnosolidaritet (7 mars) 
anordnades, förvaltades och leddes en bred diskussion i samarbete med Europaparlamentets 
informationskontor i Riga (http://www.europarl.lv/view/lv/press‐release/jaunumi‐2011/Jaunumi‐
2011‐March/press‐release‐2011‐March‐1.html). Politiker, inklusive Europaparlamentsledamöter 
och Saeimaledamöter, samt politikexperter, representanter från statsdepartementen, lokala 
myndigheter och offentliga organisationer, och även journalister deltog i diskussionen. Dess fokus 
låg på frågan om ändrandet av traditionella åsikter och därmed allmänhetens tänkande och 
beteende för att därigenom främja jämställdhet och uppnå att den iakttas på alla politiknivåer. 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Under diskussionen presenterades även tendenser som observerats inom forskningen i projektet 
"Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”. Diskussionen visades online via Internet och 
därmed blev det möjligt att interaktivt delta i den. Den mötte stort intresse från medier. 

   

En  interaktiv  och  välbesökt  debatt  hölls  den  26  februari  via  Lettlands  största  tidning  ”Diena”‐
portalen. Fokus på denna debatt låg på ungdomarnas förståelse av könsroller "Vilket är det tuffa 
könet  idag?"  (http://www.diena.lv/diena‐tv/dzivesstils/video‐kurs‐musdienas‐ir‐stiprais‐dzimums‐
768851) 

 

Inom den globala kampanjen "Stoppa sexhandeln med barn och ungdomar" aktualiserades frågan 
om människohandel i samhället, och samarbetet med statens gränsbevakning utvecklades för att 
hålla  informationsevenemang  på  skolor  i  Lettland.  Över  14 000  underskrifter  från  personer  i 
Lettland samlades inom kampanjen, som stödjer kriminalisering av köpet av sexuella tjänster. 

Under projektperiodens lanserades projektets andra informationskampanj som riktades till 
ungdomar och som, på olika sätt i de två olika länderna, utgår från stärkt egenmakt 
(empowerment). 

För att utmana de traditionella könsrollerna bland ungdomar i Lettland, samt att minska risken för 
dem att bli offer  för människohandel, genomfördes en  informativ kampanj  för ungdomar "KĀDA 
ŠĶIRBA? LIELA ŠĶIRBA "(Finns det någon skillnad? En stor skillnad!). 
Kampanjen genomfördes på webbsidan www.lielaskirba.lv. 
Material med information dvs. klistermärken, affischer och märken förbereddes och 
distribuerades till skolor och mötesplatser för ungdomar i Lettland. 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Inom kampanjen  fördes diskussioner med skolchefer och  lärare  för att  finna de bästa  sätten att 
prata  med  ungdomar,  så  att  de  kan  utveckla  en  självständigt  beteende.  Kampanjmaterialet 
kommer att distribueras i skolorna, så snart skolåret startar igen. 
 
På  Åland  lanserades  informationskampanjen  FAIR SEX.  Kampanjens  syfte  är  att  uppmuntra  till 
samtal om frågor, såsom: 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  frågor  om  sexuella  situationer  och  relationer.  Materialet 
finns på Facebook och webbsidan www.peace.ax. Det användes även för radioannonser i en lokal 
radiostation. Affischer sattes upp i skolor på Åland; vykort, klistermärken och tygpåsar delades ut 
till  åländska  ungdomar.  I  samarbete  med  Mariehamns  stads  ungdomsbyrå  anordnades  ett 
evenemang där kampanjinnehållet diskuterades med ungdomar på en ungdomsgård i Mariehamn. 
En debattartikel publicerades  i  lokaltidningarna.  I  samband med kampanjen gjorde en av Ålands 
tidningar  ett  omfattande  reportage  med  utgångspunkt  i  kampanjen,  med  intervjuer  med 
projektledaren  och  två  ungdomar  (om  deras  tankar  kring  sexualitet,  könsnormer  och 
förväntningar).  En  del  av  kampanjmaterialet  användes  som  illustrationer  i  tidningen.  Dessutom 
gjordes två radiointervjuer ― en riktad till ungdomar, den andra till vuxna. 
 
I  början  av  året  arrangerade  Fredsinstitutet  en  presskonferens  för  att  berätta  om  projektets 
resultat som uppnåtts dittills. Det resulterade i en artikel för en av lokaltidningarna, samt ett inslag 
i  Ålands  radio.  Projektledaren  deltog  också  i  en  paneldebatt  i  lokal‐tv.  Två  blogginlägg  om 
projektets tema publicerades på Fredsinstitutets webbsida www.peace.ax. 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Forskningsaktiviteter 

Forskning  pågår  inom  projektet  "Utmana  könsroller  för  att  motverka  sexslaveri"  och  dess 
huvudfråga  är  om  och  hur  den  skandinaviska  tjej‐  och  killgruppsmetoden  påverkar  attityder  till 
könsroller och könsstereotyper. Cirka 100 medlemmar, både tjejer och killar, deltog i forskningen. 
Intervjuer med  ungdomar  genomfördes  i  Dobele,  Jekabpils,  Birzi,  Cesis,  Olaine,  Talsi  och  Riga  i 
Lettland samt på Åland. Delvis strukturerade intervjuer gjordes med gruppledarna i båda länderna. 
 
De  första  resultaten  sammanfattades  i  juni 2011 och presenterades  i början av  juli  i  Istanbul på 
den 12:e europeiska kongressen för psykologi. 
 
Intervjuerna visar att unga människor upplever  förändringar. De menar att deras självförtroende 
har ökats, att de inte är rädda att uttrycka sina åsikter, även om de är annorlunda än andras, de 
accepterar  att  det  finns  olika  synvinklar  och  de  har  blivit  mer  medvetna  om  vad  jämställdhet 
innebär. 
 
Tjej‐ och killgruppsmetoden 

I början av det sista projektåret var cirka 33 aktiva gruppledare involverade i projektet och 26 nya 
tjej‐ och killgrupper hade startats både på Åland och i Lettland. Totalt har mer än 100 ungdomar 
deltagit  i gruppaktiviteter. En tjej‐ eller killgrupp är en fritidsaktivitet där killar eller tjejer träffas 
regelbundet i sin grupp. Under ledningen av en eller två vuxna ungdomsledare diskuterar de frågor 
som är viktiga i deras vardag. Grupparbetet syftar till att stärka deltagarna och ge dem kunskap att 
ifrågasätta begränsande könsnormer. 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Ungdomsgruppverksamheten fullföljdes framgångsrikt under januari ‐ april 2011, samt avslutades i 
vissa fall. I början av 2011 var 15 ungdomsgrupper aktiva i alla regioner i Lettland ― 10 tjejgrupper 
och  5 killgrupper.  I  början  av  2011  var  19 gruppledare  involverade  i  arbetet,  varav 
12 tjejgruppsledare  och  8 killgruppsledare  (2 personer  hade  både  en  kill‐  och  en  tjejgrupp).  Sju 
gruppledare  arbetade  med  sina  grupper  individuellt,  medan  12 hade  en  samarbetspartner. 
Sammanlagt  ägde  gruppaktiviteter  rum  i  Talsi  (1 tjejgrupp),  Dobele  (2 killgrupper),  Jelgava 
(1 tjejgrupp), Olaine (1 tjejgrupp), Riga (1 kill‐ och 1 tjejgrupp), Cesis (1 kill‐ och 1 tjejgrupp), Ogre 
(1 tjejgrupp), Jekabpils (3 tjejgrupper) och Birzi (Jekabpils region, en tjej‐ och en killgrupp). 
I februari startades en tjejgrupp till, i mars startades en killgrupp till, och i april 3 killgrupper och en 
tjejgrupp till. Därmed kan man säga att två nya gruppledare engagerades i ungdomsgrupparbetet, 
medan  två  redan  aktiva  gruppledare  startade  en  annan  killgrupp.  En  tjejgrupp  avslutade  sin 
verksamhet i mars. Sammanlagt var 20 ungdomsgrupper aktiva i maj 2011 (11 tjejgrupper och nio 
killgrupper). Flera grupper avslutade sin verksamhet i slutet av maj. 

   
För  att  ge  gruppledarna  bättre  kunskap  och  stöd  i  att  organisera  grupparbete,  samt  att  bli 
medvetna om de problem som finns och utbyta god praxis arrangerades ett stödseminarium för 
gruppledare  i  Lettland  den  11 mars. De  rådande  könsstereotyper  diskuterades,  en  inblick  i  den 
andra  projektkampanjen  gavs  (kampanjen  "Liela  šķirba",  som  lanserades  i  slutet  av  april)  och 
dessutom diskuterades våld i hemmet och möjligheter för hjälp till kvinnor (statistik och orsaker). 
 
På  Åland  har  12 gruppledare  startat  två  killgrupper  och  fyra  tjejgrupper  i  Mariehamns, 
Hammarlands och Lemlands kommuner. 
 
Utbildningsmaterialet  /  manualen  för  arbete  med  tjej‐  och  killgruppsmetoden  utarbetades  och 
slutfördes av den finska utbildaren, projektassistenten och projektledaren. Ett omfattande arbete 
gjordes  för  att  slutföra  manualen  och  införa  kommentarer  från  tjej‐  och  killgruppledarna  om 
manualen. Därefter skickades den till Lettland för översättning, layout och tryck. 
 
OBS. Materialet återspeglar upphovsmännens åsikter. Finansiären kan  inte hållas ansvarigt  för  information  som offentliggjorts av 
projektets partners. 


