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Fair Sex 2013
 Fair Sex är ett projekt som drivs av Ålands fredsinstitut
och som finansieras av Ålands landskapsregering (45 000
euro).
 Syftet är att motverka (sexuellt) våld och främja
jämställdhet, bemäktande (empowerment) samt positiva
sexuella vanor bland unga.
 Verksamheten 2013 har bestått av workshopar och
handledning av jämställdhetsgrupper. Visst nätverkande.
 Anställda 2013 var inledningsvis Ulrika Navier,
förprojektledare, och Liselott Lindén, projektassistent.
Från sommaren anställdes Cecilia Brenner som
projektledare för att jobba tillsammans med Liselott
Lindén.

Projektets två delar – vad har gjorts och
varför?
Workshoparna:
Workshopar (2x75min) har hållits med studerande i Ålands
gymnasium inklusive yrkesträningsprogrammet, Ålands folkhögskola
och Katapult, totalt 26 grupper.
Syfte: uppmuntra till och avdramatisera samtal kring sex samt att
ifrågasätta normer och fördomar kopplade till kön, sexualitet och
sexuellt våld.
Sakkunnig hjälp för att anpassa workshopen till YTP
Stora skillnader i förkunskaper mellan eleverna – svårt att avgöra
vilken nivå samtalet ska ligga på.
Inga skillnader mellan olika skolor eller linjer.
Fördomar och okunskap kring våldtäkter.
I utvärderingarna framkommer att diskussionerna är roligast och de
viktigaste ämnena är våldtäkt och innebörden av ”Fair Sex”.
Negativa kommentarer: hört informationen förut, pinsamt ämne, att
man borde diskutera ämnet redan i högstadiet och missade håltimmar.

Handledningen:

 Värderingar och normer kommer från vuxenvärlden.
 Att ha ett fungerande jämställdhetsarbete är en förutsättning
för en skolmiljö fri från sexuella trakasserier.
 Det ökar kontinuiteten och stabiliteten att jobba med unga
och vuxna parallellt, personalen är kvar, studerandena byts
ut.
 Tre jämställdhetsgrupper, en för varje skola. Grupperna
består av representanter från studeranden och anställda.
 Varför dela upp grupperna? Närhet till verksamheten ökar
relevansen. Grunden i samma lagar.
 Fyra träffar med varje jämställdhetsgrupp, möjlighet att bolla
idéer och förslag däremellan.
 Tidsbrist, likväl har alla tre skolor skrivit sina
jämställdhetsplaner och utformat handlingsplaner för
hantering av sexuella trakasserier.
 Arbetet är i sin linda, genomförande och utvärdering kvar.

Aktiviteter under året – ett urval	
  
 Besök av Jack Lukkerz, sexolog och doktorand på Malmö
högskola, som hjälpte oss att anpassa materialet till
yrkesträningsprogrammets elever samt höll en öppen föreläsning
om sexualitet och funktionsnedsättningar.
 Träff med Erica Kanon från HOPP Stockholm.
 Presenterat Fair Sex på Pecha Kucha Night, Union of Baltic
Cities’ konferens och för Sveriges demokratiminister Birgitta
Ohlsson.
 Deltagit i konferenserna ”Unga och sexuellt våld” och ”Stoppa
unga mäns våld – en ledarskapsfråga”,

Slutsatser
 Eleverna har väldigt olika förkunskaper från högstadiet.
 Fördomar och okunskap kring våldtäkt – t ex görs skillnad
mellan överfallsvåldtäkt och andra våldtäkter, där det senare ses
som mindre allvarligt.
 Jämställdhetsarbete är en långsiktig process som måste få ta tid
och resurser. Punktinsatser leder inte till verklig förändring.
 Det är viktigt att det är uttalat vilket mandat
jämställdhetsgrupperna har och att det finns en kommunikation
med ledningen angående detta. Vilka möjligheter har grupperna
att de facto genomföra de idéer de har?
 Lagen som reglerar att skolorna ska ha jämställdhetsplaner kom
2005 men det har inte följts upp huruvida skolorna faktiskt följt
den lagen, förrän nu.
 Problematiskt om det finns lagar som skolorna ska följa om de
inte samtidigt får hjälp med detta arbete.
 Det är problematiskt att vårt arbete är i projektform medan det
arbete vi bedriver är långsiktigt.

Tankar för framtiden
 Vi har sökt medel från landskapsregeringen för att fortsätta
jobba med Fair Sex även under 2014.
 Vi vill fortsätta hålla workshopar, men vill ha möjligheten att
utveckla materialet och kvalitetssäkra det.
 Vill anpassa materialet för yrkesträningen ytterligare.
 Vi vill fortsätta jobba med vuxna och ungdomar parallellt, hur
ett sådant arbete skulle se ut under 2014 beror på vilka
önskemål som finns från skolorna.
 Undersöka om det finns intresse för att få stöd i arbetet med
jämställdhet på högstadiet och om de har behov av workshopar.
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