Verksamhetsberättelse 2018
Feministiska samtal och T-shirts-aktion
År 2018 var ett fortsatt händelserikt år för Ålands Feministparaply, vi har gått
samman och manifesterat för en jämställd festivalscen och vi har träffats runt
fikabordet för att diskutera allt från vithetsnorm till utbrändhet. Paraplyet är ett
forum för mellanmänskliga samtal lika mycket som en viktig feministisk röst i
samhällsdebatten. I ett samhälle där klimatet hårdnar, inte minst mot kvinnor och
kvinnliga röster, behövs föreningen mer än någonsin. Arbetet med metoo har under
året fortsatt med samma glöd som året innan. Seminariet om sexualiserat våld, makt
och genus var ett av de mest välbesökta under Alandica Debatt i juni. Evenemanget
för att uppmärksamma årsdagen för det åländska metoo-uppropet berörde återigen
publiken till tårar. En manifestation i rosa t-shirts för en jämställd festivalscen väckte
känslor, både positiva och negativa. De nästintill aggressiva utropen på sociala
medier är ett bevis på att kampen för jämställdhet är långt ifrån klar, vi kavlar nu upp
ärmarna ett varv till.
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Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under året.

Antal medlemmar & arbetsgrupper
Föreningen har 110 medlemmar
Arbetsgruppen Våld mot kvinnor
Arbetsgruppen har fortsättningsvis haft regelbundna träffar under året. En
orosanmälan gällande upplevda brister i stöd och bemötande på skyddhemmet

Tallbacken skickades till ÅMHM i januari. Myndigheten återkom med svaret att inget
finns att anmärka på och skyddshemmet uppfyller de krav som nämns i lag.
Arbetsgruppen författade en ny skrivelse till socialnämnden i Mariehamn i oktober.
Staden hade ännu vid årets slut inte återkopplat. Skrivelsen skickades även till
patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov. Benjamin ville gärna träffa
arbetsgruppen och gjorde ett besök den 22 november där det konstaterades att
stödet för våldsutsatta kvinnor på Åland inte är tillfredställande i enighet med
Istanbulkonventionen, vilken är ratificerad av Ålands landskapsregering. Benjamin
skickade en del material till arbetsgruppen att använda i det fortsatta arbetet med
att förbättra stödet på Åland.
Fair Sex gruppen
Gruppen sammanställde i början av året en rapport över aktiviteter samt förslag på
fortsättning, dvs resurscentrum för jämställdhetsarbete i skolorna.
Landskapsregeringen aviserade att det avsatts en summa på 375 000 euro för ett
femårigt förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. Synnöve Jordas,
handläggare på social- och miljövårdsbyrån bjöds den 20 februari in till ett
styrelsemöte för att diskutera gruppens förslag och önskemål. I samband med pafansökan i oktober skickades ännu en projektplan in till landskapsregeringen, vilken
fångades upp i och med en särskild utlysning i november för projektmedel till
förebyggande av sexuellt våld i ord och handling och stereotypa könsnormer. Ålands
Yrkesgymnasium hade i samband med detta lämnat in en ansökan om medel för att
erbjuda de studerande liknande workshops som paraplyet ville förverkliga i den
tidigare projektplanen. I december bjöd jämställdhetschef Vivan Nikula och Nina
Fellman in representanter från Ålands Yrkesgymnasium och paraplyet till ett möte.
Mötet resulterade i att paraplyet tillsammans med ÅYG skulle skriva en ny ansökan
att lämna in under början av 2019.
#metoo #ålandockså
Med Mia Hanström som samordnare har uppföljningen av metoo fortsatt under
året. Mia har hållit kontakten med det svenska metoo-nätverket. Paraplyet
arrangerade ett feministiskt samtal på temat, ett välbesökt seminarium under
Alandica Debatt samt ett evenemang på Mariehamns Stadsbibliotek på årsdagen av
det åländska metoo-uppropet #ålandockså (läs mer nedan).

Synlighet och kommunikation
Ålands Feministparaply har en öppen sida på Facebook med 944 följare och 957
gillare. På föreningens hemsida www.feministparaplyet.ax finns
verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, stadgar, FAQ, styrelse och
kontaktuppgifter. I och med #metoo skapades 2017 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 är medaktör i nätverket bärkraft.ax. Nätverket samordnar löpande
planering av och åtgärder för att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan för
Åland.

Aktiviteter och föreläsningar
Feministiska samtal under året
Teman:
• Metoo - 11 januari (tio deltagare)
• Sex - 1 februari (fyra deltagare)
• Särartsfeminism – 1 mars (tre deltagare)
• ”Bitterfittan” och ”Bitterfittan 2” av Maria Sveland – 5 april (fyra deltagare)
• Förhållningssätt till den egna kroppen - 2 maj (fem deltagare)
• PMS – 4 juni (fyra deltagare)
• Vithetsprivilegium – 2 juli (sju deltagare)
• Systerskap över klassgränserna – 13 augusti (sju deltagare)
• Barn och normkreativitet – 11 september (tio deltagare)
• Utbrändhet – 1 oktober (fyra deltagare)
• Slampan, divan & lolitan – 1 november (noll deltagare)
• Klimakteriet – 12 december (åtta deltagare)
Sandra Dahlén
• Föreläsning utifrån boken ”Hallongrottan – en bok om slidsex” den 18 april i
Lilla teatern på Alandica, sex personer deltog. Föreläsningen tog sin
utgångspunkt i den nyskapande boken som vänder sig till vuxna och lanserar
ordet slidsex. Den sätter slidan i fokus och tittar på dess roll historiskt,
samhälleligt och sexuellt.
• Föreläsning om kärlek, sex och samtycke torsdagen den 19 april för 114
elever från Ålands vårdinstitut, Ålands Folkhögskola, Ung Resurs, Sociala och
Samhälleliga programmet och datanomerna. I samarbete med ABF

Deltagande på Alandica Debatt
• Seminarium ”Sexualiserat våld, makt och genus”
Panelsamtal 13 juni om modern sexuallagstiftning, samtyckeslag, strängare
straff, sexuella trakasserier, sexualiserat våld, våldtäkt och rättspraxis. I
panelen; Nina Nyman (chefredaktör för tidskriften ASTRA), Anna JungnerNordgren (ordförande i Svenska Kvinnoförbundet & ersättare i NYTKIS
styrelse) samt juristen Lena Nordman. Mia Hanström ledde samtalet. Över 50
personer i publiken.
• Bord med info
Paraplyet hade under dagen ett informationsbord bemannat den där vi
delade ut broschyrer och informerade om föreningens verksamhet.
Samtal om föräldrar och jämställdhet den 16 januari i lagtingets auditorium, sex
personer deltog. I panelen satt Sofia Enros, Daniel Johansson, Justina Donelaite och
Ida Eriksson.
Diskrimineringsombudsman Johanna Fogelström-Duns besökte paraplyets styrelse
samt arbetsgruppen ”Våld i nära relationer” den 30 januari för att informera om
ombudsmannamyndighetens arbete och möjligheter till stöd i händelse av våld och
sexuella trakasserier.
Streamat #metoo-möte
Paraplyet bjöd den 6 mars in till att följa med ett streamat stormöte med ett 60-tal
svenska metoo-upprop. Mötet berättade om samordningen av uppropen samt
presenterade krav på åtgärder.
8-marsfirandet planerades att ske på Pub Bastun i samband med årsmötet. Men
efter problem med logistik och tidsbrist firades kvällen med tårta efter årsmötet
samt trevliga samtal på Indigo.
Aktion för en jämställd festivalscen
Paraplyet bestämde sig för att genomföra en aktion för att uppmärksamma den
skeva könsfördelningen på Rockoff-scenen. Genom ett facebookevent uppmanades
medlemmar och andra att köpa en rosa för ändamålet specialdesignad t-shirt med
texten ”för en jämställd festivalscen” eller ta på sig något annat rosa och gå in på
Miss Lis’ spelning den 24 juli. Paraplyet skickade även in en insändare för att belysa
problemet. Tio personer deltog i aktionen som fick mycket medial uppmärksamhet
med reportage i båda lokaltidningar samt två intervjuer i Ålands radio. Arrangörerna
av Rockoff svarade på aktionen i media relativt tillfredställande. På sociala medier
fick aktionen mycket positiv respons men också en hel del negativa, nästintill
aggressiva påhopp.
Föreläsningen ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två”
Författaren Kristina Henkel föreläste den 16 augusti under Åland Pride 2018 för ett
fullsatt torg på Mariehamns Stadsbibliotek. Temat för föreläsningen var hur en kan

jobba normkritisk och bemöta barn jämställt och undvika genusfällor. Föreläsningen
arrangerades i samarbete med Rädda Barnen Åland, Regnbågsfyren, Ålands
Litteraturförening, ABF och Waldorf Åland.
Föreläsning ”HBTQ förebygger suicid”
Eva Wedberg från organisationen Suicide Zero föreläste den 14 augusti under Åland
Pride om hur man kan bemöta personer med psykisk ohälsa och självmordstankar.
Att jobba aktivt med stöd för hbtq-personer minskar suicidrisken hos en särskilt
utsatt grupp. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Caritas föreläsningar,
inspiration och kunskap, Fri från narkotika, RESEDA, ABF-Åland, Havsbandet
pensionat och kursgård och Folkhälsans luciafond, 49 personer i publiken.
Föreläsning om Systerskap med Veronica Palm
Före detta svenska socialdemokratiske riksdagsledamoten Veronica Palm höll en
föreläsning den 19 november i lagtingets auditorium. Föreläsningen tog sin
utgångspunkt i Veronicas bok "Systerskap". En till stora delar självbiografisk
instruktionsbok som peppar läsarna till att bli bättre på att bygga nätverk och att
stödja, hjälpa och backa varandra. Böcker fanns att köpa på plats. I samarbete med
ABF-Åland, ca 20 personer deltog.
Ljusmanifestation med musik och dikter
Söndagen den 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor,
anordnade arbetsgruppen ”Våld i nära relationer” en ljusmanifestation med musik
och dikter i St Görans kyrka i samarbete med Mariehamns församling. Medverkande:
Heidi Sewón-Snällström, Bitte Bamberg, sånggruppen Visavi, Anders Laine, Katarina
Gäddnäs med flera. Kvällens kollekt gick till organisationen Kvinna till Kvinna, som en
del av en nätbaserad insamling. Totalt samlades 4165kr in.
Församlingsvalet
Paraplyet skickade ut tre frågor till alla kandidater som ställde upp i församlingsvalet
i november. Frågorna skickades ut per e-post till samtliga församlingars kanslier och
majoriteten vidarebefordrades till kandidaterna. Frågorna var följande:
1. Hur kommer du att jobba för jämställdhetsarbete i församlingen?
2. Ser du några behov av ändringar i abortlagstiftningen? Vilken/vilka i sådana fall?
3. Hur ser du på samkönade äktenskap i kyrkan?
Samtliga svar som kom in publicerades på paraplyets officiella facebook-sida.
#Metoo - uppföljningen
“HUR KAN DET VARA SÅ FARLIGT ATT EN MAN GER EN KVINNA EN
KOMPLIMANG OM HENNES KROPP ELLER LITE CHARMIGT FLÖRTAR MED
HENNE?”
– ur Filip Häggbloms krönika som lästes upp under evenemanget
På årsdagen för metoo-uppropet den 8 december 2017 arrangerade paraplyet ett
evenemang på Mariehamns Stadsbibliotek lördagen den 8 december 2018.

Evenemanget hade drygt 50 besökare som lyssnade till åländska vittnesmål, sång av
Irene Häger, Therese Karlsson, Camilla Heidenberg, ett performande av Linnea
Sundblom och tal av ordförande Sofia Enholm. Styrelseledamot Peter Grönholm
ledde ett panelsamtal med Dan Sundqvist, Samuel Fagerholm och Filip Häggblom
som beskrev sin upplevelse av metoo och männens roll och ansvar. Filip Häggblom
läste sin självutlämnande krönika tidigare publicerad i Nya Åland. VD Björn Blomqvist
från Eckerölinjen och Anders Eriksson, rektor vid Övernäs högstadium berättade hur
de jobbar mot sexuella trakasserier på arbetsplats och skola. Therese Karlsson
avslutade evenemenget med Gabriellas sång, och få ögon hölls torra.

Möten och representation
Paraplyets årsmöte hölls den 2 mars på Bagarstugan där paraplyet bjöd på paj, sallad
och en för paraplyet specialgjord tårta. Efteråt gick några av deltagarna till Indigo på
eftersnack.
Sofia Enholm deltog den 12 mars i föreläsningen ”#metoo – mäns våld mot kvinnor
och förändring” anordnad av Ålands landskapsregering.
Ordförande Sofia Enholm och Mia Hanström deltog den 7 maj i workshopen ”metoo
och de unga – vem gör vad och vad kan vi göra tillsammans imorgon?”, arrangerad
av Ålands landskapsregering och Ålands Ombudsmannamyndighet. Syftet med
workshopen var att samla intresserade i ett forum som ett steg i att ta fram ett
målgruppsanpassat kunskapsunderlag för landskapsregeringens femåriga satsning
mot sexuella trakasserier och stereotypa könsnormer bland unga.
Föreningens ordförande Sofia Enholm, styrelsemedlemmarna Jenny Lindgren och
Moa Rytterstedt samt medlemmarna Elida Westmark och Rebecca Mattsson deltog
den 9-10 november i ”Maktmötet – en konferens för unga kvinnor som vill ändra
världen”. Konferensen hölls i Stockholm och anordnades av organisationen
Maktsalongen. Ämnen centrala för helgen var metoo, ledarskap och stresshantering.
Den 10 december deltog ordförande Sofia Enholm och styrelsens suppleant Pernilla
Söderlund i nätverket bärkraft.ax planeringsmöte inför 2019 års Forum för
samhällsutveckling.

