Verksamhetsberättelse 2019
Feministiska samtal och Rättslösa aktion
År 2019 fortsatte att vara ett händelserikt år för Ålands Feministparaply, vi fortsätter synas
och växer in i samhället som en viktig del av hela samhällsapparaten. Vi finns både i lågmälda
samtal som förs regelbundet i mindre grupper och allt tydligare i andra sammanhang, där vi
behövs. Föreningen är fortfarande viktig för att bevaka jämställdhetsfrågor i
samhällsdebatten, då dessa fortfarande är lågt prioriterade.
Efter beviljat projektbidrag på våren kunde feministparaplyet till hösten anställa en
projektledare på deltid för attitydskapande arbete mot stereotypa könsnormer och sexuellt
våld i ord och handling. En #rättslös-manifestation hölls den 25 november på internationella
dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Manifestationen uppmärksammades av media
och de kvinnor som är eller har varit i den situationen kunde för en dag känna sig sedda.

Styrelsen 2019
Ordinarie:
Sofia Enholm, ordförande
Moa Rytterstedt, vice ordförande
Anita Karlsson
Peter Grönholm
Elin Storfors
Jenny Lindgren
Kristin Mattsson

Suppleanter:
Pernilla Söderlund
Joanna Isaksson
Anne Hage
Nora Lång

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under året.
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Antal medlemmar och arbetsgrupper
Föreningen har 63 medlemmar.

Arbetsgruppen Våld mot kvinnor
Arbetsgruppen har haft regelbundna träffar under året. Gruppen följer med och arbetar
idogt med att förbättra stödet för våldsutsatta kvinnor bland annat genom att träffa
företrädare från olika organisationer. Den 25 november kl.11.30 -12.15 hölls #rättslösamanifestation utanför polishuset och utanför lagtinget. Lena Nordman och Sofia Enros var
arrangörer i samarbete med arbetsgruppen. Manifestationen uppmärksammades av olika
media. Arbetsgruppen har träffat Alva Eriksson från landskapet i juni, för att delge sin syn på
vad som behöver göras för att avskaffa våld i nära relationer. Gruppen medverkade också i
att arrangera föreläsning om Våld i nära relationer tillsammans med Folkhälsan, Rädda
Barnen, RIKU och Pusselfamiljen både 25 april och 17 september. Gruppen har också skrivit
ett remissvar utgående från Istanbulkonventionen till LR angående den nya socialvårdslagen.
Gruppen har också varit i kontakt med Folkhälsan och Ålands fredsinstitut för samarbeten.

Genusprojekt
Styrelsen ansökte i november 2018 om medel för ett projekt för att arbeta i
gymnasieskolorna attitydskapande arbete mot stereotypa könsnormer och sexuellt våld i ord
och handling. I januari 2019 träffade ordförande Sofia Enholm Wille Valve, Synnöve Jordas,
Nina Fellman och Vivan Nikula då projektplanen godkändes och därefter godkändes
projektet de medel som hade sökts. Ida Eriksson anställdes som projektledare för paraplyets
skolprojekt den 1 september på deltid fram till januari för att sedan höja andelen
arbetstimmar. I oktober lämnades en ny ansökan om paf-medel in för 2020. Medel från 2019
fanns ännu kvar och en rekryteringsprocess för ännu en projektanställd inleddes i december.
Ordförande Sofia Enholm medverkade i YLE Arenas program om Hälsa i skolanundersökningen. Det är ännu tydligt utgående från undersökningen Hälsa i skolan att de
unga åländska kvinnorna och ungdomarna mår dåligt.

#metoo #ålandockså
Med Mia Hanström som tidigare samordnare har #metoo uppföljning 2.0 fortsatt med ett
event på Stadsbiblioteket på årsdagen den 4 december. Med texter, filmer och musik lyfte
Feministparaplyet olika aspekter av många gånger omedveten normaliserad sexistisk och
misogyna kulturen som leder till våldtäkter, sexuella kränkningar, sexuella trakasserier, våld
mot kvinnor och övergrepp.
Sofia Enholm hälsade alla välkomna. Under kvällen gjordes filmrelease på kortfilmen ”Har
feminismen gått för långt?” Ett samtal om Skam leddes av Mia Hanstöm med Maria Widen
och Nina Fellman som medverkade. Musik bjöds på av Zaida Ponthin på violin och av Elin
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Manselin som sjöng, dessutom Carina Sommarström som sjöng och ordnade musik och
ljuständning. Tre berättelser från #metoo framfördes av Jessica Sundberg, Jessy Eckerman
och Anita Karlsson. Om manschauvinism läste Jenny Lindgren en text och Joanna Isaksson en
text om samtycke.
Arrangör: Ålands Feministparaply i samarbete med ABF-Åland och Mariehamns stad.

Synlighet och kommunikation
Ålands feministparaply har en öppen sida på Facebook med 990 följare och 996 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.
Under året har en film gjorts för Feministparaplyet som premiärvisades på biblioteket i
samband med årsdagen för #metoo. Producenter var Daniel Johansson och LUVID, Filmen
visas för att synliggöra om behovet av feminism och att skapa intresse för föreningen. Den
16 november samlades många feminister för att medverka i filmen.

Nätverk och samarbeten
Föreningen är medlem i Nätverket mot rasism. Föreningen 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, materialförvaltning, fortbildning och samarbeten kring arrangemang och
föreläsningar.
Föreningen är medlem i Feministiskt nätverk Norden och 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
•

3 jan. Nr 13 Konst och metoo lett av Anna Sundholm, ett tiotal personer
medverkade.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 feb. Nr 14 Valspecial, åtta personer deltog.
8 mars. Firande av Internationella kvinnodagen, sex personer deltog.
9 april. Nr 15 Finns det dålig feminism? Fyra personer deltog.
21 maj. Nr 16 En backlash i synen på våldtäkt, sex personer deltog.
25 juni. Nr 17 Mansrollen förhållande i till kvinnan, fem personer deltog
29 aug. Nr 18 Pridetema sju personer deltog.
10 okt. Nr 19 Val, fem personer deltog.
18 nov Nr 20 Den ojämnställda stressen, två personer deltog.
17 dec. Nr 21 Feministglögg och årssummering, åtta personer deltog

Den ojämställda stressen
Sandra Lindström höll föreläsningen ”Den ojämställda stressen” på Alandica, det var 61
personer i publiken och Sandra kunde höras på Ålands Radio följande dag. Sandra Lindström
talar om den ojämlikhet som rent statistiskt kan påvisas men också den stress som skaver i
vardagen, med tvätt som inte tvättas och viks, gympapåsar som blir liggande och
födelsedagar som ordnas och glöms bort. Hur kan vi göra för att uppnå riktig jämställdhet?
Att arbeta med maskulinitet och pojkkultur
Workshop som riktade sig till vuxna och till dem som arbetar med barn och unga.
Workshopen hölls av Nana Blomqvist och Jonas som arbetar med Ekvalitas projekt ”Vem e
man? – maskulinitet i skolan” och ingår i Feministparaplyets genusprojekt.
Åland Pride Föreläsning med Alexa Lundberg
Journalisten, skådespelaren och feministikonen Alexa Lundberg föreläste om sin livsresa som
transperson. Hur känns det när kroppen inte överensstämmer med könsidentiteten?
Föreläsningen var en del av ÅLAND PRIDE och i samarbete med ABF-Åland, Regnbågsfyren
och Ålands litteraturförening r.f.
Riksdagsvaldebatt – om jämställdhet och familj
Den andra april ordnades en debatt med de åländska riksdagskandidaterna på Mariehamns
stadsbibliotek med Ålands Feministparaply som värd. Moderator var Emma Harald från Nya
Åland, samtliga åländska riksdagskandidater var inbjudna.

Paraplyets Årsmöte hölls på Bagarstugan den 19 mars
Förutom de stagenliga punkterna ledde Martha Hannus en workshop där vi arbetade fram 3
olika teman som vi vill arbeta vidare med. En grupp fortsatt arbetet med teserna senare
under våren för att ta fram dem som ett tydligt arbetsmaterial.
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8 mars – Internationella kvinnodagen
Gemensam träff på Indigo efter att Feministakademin haft sin årliga festmottagning och
efter bandet ”Slipsen Svider” på Emmaus returcafe´.

Metoo i kultursektorn i Norden
Vittnesmål från de olika Nordiska länderna växlandes med sång och musik och föreläsning av
Alexandra Pascalidou. För sång och musik stod: Therese Karlsson, Irene Häger och Camilla
Heidenberg.
Andra medverkande: Linnea Sundblom, scenkonstnär, Katarina Gäddnäs, poet och författare
och Anna Sundblom-Westerlund konstnär och pedagog.
Nina Fellman Nordisk samarbetsminister från Ålands landskapsregering samlade intryck från
kvällen. Sofia Enholm hälsade välkommen och Ålands Feministparaply samt ABF-Åland stod
som arrangörer.

Skrivartävlingen Skratch
Feministparaplyet är med också i år och Sofia Enholm är med i juryn. Paraplyet delade ut
priset; Ålands styrka – ”Ensam, fast ändå inte ensam” av Nelly Enlund. Föärat av Ålands
Feministparaply ” För en ur sorg sprungen berättelse om nya livskapitel bortom osynliga
stängda dörrar, långsamt förödande och plikttrogen mänsklig närvaro”.
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