Verksamhetsberättelse 2017
Metoo – en milstolpe i den feministiska kampen
Slutet på år 2017 kan ses som en milstolpe i den feministiska kampen. Globalt sade
kvinnor ifrån mot sexuella trakasserier, förtryck och kränkningar. En kampanj spred
sig som en löpeld systrar emellan. Läkarna, sjuksköterskorna, studenterna,
skådespelarna, kockarna, politikerna, idrottarna, tjänstemännen och ekonomerna sa
stopp. Bara för att nämna några. Med denna kraft bakom oss och med inspiration
från våra systrar i Svenskfinland sa vi också stopp. Drygt 4000 kvinnor slöt upp i
facebook-gruppen #ålandockså, och hundratals vittnesmål om sexuella övergrepp
och kränkningar kom upp till ytan. Fredagen den 8 december offentliggjorde
feministparaplyet verkligheten för de flesta kvinnor genom att offentliggöra 50 av de
drygt 250 vittnesmålen samt en namninsamling med 1568 underskrifter.
Arbetsgruppen som administrerade facebookgruppen och satte upp hemsidan
jobbade dag och natt under två veckors tid. En revolution har startat.
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Antal medlemmar & arbetsgrupper
Föreningen har 110 medlemmar
Arbetsgruppen Våld mot kvinnor har under året fortsatt att undersöka
möjligheterna till stöd för våldsutsatta kvinnor. Det har konstaterats att stöd och
hjälp saknas på Åland, särskilt uppföljande stöd. Gruppen har arbetat för att se över
Tallbackens verksamhet som inte anses tillräcklig. En dialog har förts med

landskapet, kommunerna och Folkhälsan. I början av året träffade gruppen Martha
Hannus, specialsakkunnig på Social- och miljöavdelningen för att ta del av och
diskutera landskapets överenskommelse med Mariehamns Stad angående
Tallbacken. Den 10 april fick föreningen besök av polismästare Maria Hoikkala med
syftet att bemöta frågor gällande polisens arbete med våldsutsatta kvinnor. Kvinnor i
arbetsgruppen har vittnat om ett bristfälligt bemötande både på plats och vid
anmälning av misshandel eller hot. Ordförande besökte Kvinnojouren i Stockholm
under våren för att diskutera framtida möjliga samarbeten. Föreningen fick även i
samarbete med ABF besök av Malmö Kvinnojour den 8 maj. Malmö har en väl
fungerande kvinnojour och verksamhetsledare Felicia Westerdahl delade med sig av
deras arbete med att stöda och hjälpa utsatta kvinnor.
8 mars-gruppen anordnade den 4 mars feministdisco på Indigo Restaurang & Bar för
att uppmärksamma internationella kvinnodagen. Arrangemanget var en öppen fest
med temat glädje och positivism. Sofia Enholm, medlem i feministparaplyet, höll ett
öppningstal där hon uppmärksammade historiska milstolpar i kvinnokampen i
Finland och på Åland. Boryana Ivanova bjöd på en frigörande dansperformance där
hon med tejpad mun illustrerade ett förtryck, men också kärlek och samhörighet där
ett rosa garn kopplade ihop festdeltagarna i lokalen. Trubaduren Helena Flöjt
underhåll med flera sånger och kvällen avslutades med ett fyllt dansgolv där Dj
Chocochili spelade sin bästa dancehall och afrobeat.
Fair Sex gruppen som har ansvarat för projektet har arbetat för att se vilka
möjligheter som finns för att jobba med Fair Sexmaterialet, tidigare framtaget av
Fredsinstitutet. Efter att ha fått en liten andel av ett ansökt bidrag arrangerades två
workshops tillsammans med Luckan, det finlandsvenska informations- och
kulturcentret. Fais Sex – en workhsop om ömsesidighet och sexuella gråzoner hölls
för sociala- och samhälleliga linjen på Ålands Yrkesgymnasium samt för allmänna
linjen på Ålands Folkhögskola. Fair Sex gruppen sammanställde en delrapport med
behovet och vikten av att jobba vidare med dessa frågor och med förslaget att bygga
ett Resurscenter för jämställdhet i skolorna och på fritiden.
Initiativet till #metoo #ålandockså-kampanjen togs gemensamt av Feminstakademin
och Feminstparaplyet. En ledningsgrupp med fem personer samt en arbetsgrupp
med åtta kvinnor administrerade och utformade tillsammans kampanjen.
Gruppen Jämställdhet och media påbörjade i slutet av 2016 ett arbete med att
under fyra veckor granska de åländska dagstidningarna ur ett genusperspektiv.
Gruppen presenterade resultatet på våren 2017.

Synlighet och kommunikation
Ålands Feministparaply har en öppen sida på Facebook med 921 följare och 937
gillare. På föreningens hemsida www.feministparaplyet.ax finns en
evenemangskalender, stadgar, FAQ, styrelse och kontaktuppgifter. I och med

#metoo skapades en ny hemsida www.metoo.ax där ett urval av vittnesmålen och
namnunderskrifterna går att läsa.

Nätverk och samarbeten
Föreningen är medlem i Nätverket mot Rasism. Nätverket kommunicerar i en
facebookgrupp och har vid behov möten och genomför olika typer av aktioner, t.ex.
insändare FN:s flyktingdag och antirasismdagen. Nätverket har en hemsida samt en
facebooksida.
Föreningen är medlem i bildningsförbundet ABF-Åland, vilket bland annat givit
möjlighet till mötesutrymmen, materialförvaring, fortbildning och samarbeten kring
arrangemang och föreläsningar.
Föreningen är medlem i Feministiskt Nätverk Norden och i den svenska
metoorörelsens samordningsgrupp.
Föreningen träffade och ingick ett avtal med Evaluate med syftet att sprida deras
arbete med transparens i lönesättningar på arbetsplatser för att nå mer jämställda
löner. Paraplyets hemsida länkar till www.evaluate.ax

Aktiviteter och föreläsningar
Ett samtal – hur kan man agera mot kränkningar och näthat?
Tisdagen den 17 januari anordnades ett samtal på temat kränkningar och näthat,
samt hur en kan stötta någon som blir utsatt. Tillsammans med ABF, Regnbågsfyren
och Nätverket mot rasism.
Feministkaffe
Den 7 februari hölls feministkaffe i föreningshuset. 15 deltagare, både nya och gamla
ansikten kunde lätta på trycket i en gemensam diskussion.
Pussyhat uppropet, en reaktion på att Trumps sagt att man kan göra vad som helst
med kvinnor om man är känd, till och med "grab them by the pussy.
Demonstrationer gick av stapeln i 50 amerikanska delstater och i över 60 länder.
Marscherna och manifestationerna har föregåtts av ett stort internationellt
stickprojekt föreningen uppmuntrade folk att delta i Pussyhat manifestationen på
torget den 4 mars som samlade ca 70 personer.
Lunchsamtal – feminismen idag
På internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerades ett lunchsamtal på Bistro
Savoy. Samtal på temat Feminismen idag – vad brinner du för?

Kvinnojoursverksamhet metoder, aktiviteter, förhållningssätt och helhet
Besök av Felica Westerdahl från Malmö Kvinnojour den 8 maj, i samarbete med ABFÅland. 20 personer deltog.
Vad är aktivism?
12 augusti Emmausfestival, Feministparaplyet var representerat av Nora Lång.
Feminism <3 hbtq
I samarbete med ABF-Åland och Regnbågsfyren bjöd föreningen under Åland Pride I
augusti in till ett lunchsamtal med fokus på feminsimen och hbtq-frågor. Drygt tio
personer deltog, flera politiker.
På tal om jämställdhet - Vad kan en ha för nytta av statistik?
Föreläsning och workshop med ÅSUB 13 september där sju personer deltog.
Sexualiserat våld - allt från tjatsex till våldtäkt
Föreläsning den 9 oktober med Emma Björkman Molin från Kvinnojouren i
Stockholm. 19 personer deltog.
Ljusmanifestation mot våld mot kvinnor
Ordnades den 24 november på torget i Mariehamn. Manifestationen samlade ett 30tal personer och fick mycket media uppmärksamhet.
Manifestation #ålandockså, #högtskalldetklinga #metoo, 7 december på biblioteket
i Mariehamn. 15 kvinnor läste berättlser. Kvinnfolk, Helena Flöjt och Boryana
Ivanova uppträde och Mia Hanström höll ett avslutande tal.

Möten och representation
I mars deltog föreningens ordförande Mia Hanström i WOW Bites go Nordic i
London där hon berättade om paraplyets arbete och feminism på Åland.
Sara Bru, Jonny Andersén, Mia Hanström och Cita Nylund deltog den 8 mars i en
timmes program på Steel FM där de diskuterade feminism med Frippe Granlund.
Paraplyets årsmöte hölls på Nonna Rina den 22 mars. Föreningen bjöd på kaffe och
våfflor. Mia Hanström höll en föreläsning om kring vikten av kvinnors nätverkande
som efterföljdes av mindre diskussionsgrupper.
Föreningens ordförande Mia Hanström åkte till Oslo 20-21 juni för att delta i Nordisk
konferense om nordisk likestillingspolitikk i ett europeireringsperspektiv.
Kapitalmarknadsdagen 26 oktober på Ålands Sjöfartsmuseum
Mia Hanström höll 15 minuters föreläsning på temat kvinnligt företagande där hon
utgick ifrån en undersökning som gjordes 2008 om kvinnors företagande på Åland.

