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Verksamhetsplan 2020 

Ålands Feministparaply –nätverk för jämställdhet 
”Ålands feministparaply - nätverk för jämställdhet” vill möta och samla det gemensamma 
intresse, glöd, strävan och engagemang för ett jämställt samhälle som finns på Åland. Vi 
vill få engagemanget att öka, samt bredda, stärka och utveckla det, med syftet att stärka 
demokratin. Arbetet och verksamheten vilar på en feministisk grund. Vi önskar bli och 
vara en katalysator som samlar kraften i det frivilliga föreningsarbetet som i 
förlängningen gagnar hela Åland. 

Organisationen ska verka för jämställdhet och allas lika värde i ett jämställt samhälle. All 
verksamhet ska utgå från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for 
Action. Föreningen arbetar även för en kontinuerlig integration av ett genusperspektiv i 
politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, framförallt lokalt, men föreningen 
engagerar sig även nationellt, europeiskt och internationellt.  Föreningen är en bred 
jämställdhetsrörelse och arbetar utifrån den breda samhällsvetenskapliga definitionen av 
Feminism, vilken är: 

“Att vara medveten om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män 
och att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället. Att 
med handling, vilja och engagemang sträva till att kvinnor och män får lika 
villkor. Att vara medveten om att det intersektionella perspektivet i det 
feministiska arbetet är ett sätt att få syn på hur kön, sexualitet, social status, 
etnicitet, legal status och andra maktordningar tillsammans skapar 
samhällets maktstrukturer”.  

 
Föreningen  
Föreningen är inkluderande och öppen för alla och jobbar kontinuerligt för att öka 
medmelsantalet. Engagemanget är stort och frivilligkrafterna är många och vi tar vara på 
kunskaper, idéer och engagemang hos alla människor som delar våra feministiska 
värderingar. Som medlem i ABF hyr vi lokaler vid behov som är tillgängliga för 
rullstolsburna besökare, och vid våra externa evenemang är det viktigt för oss att 
använda lokaler som är tillgängliga för alla. Vid möten och tillställningar serveras så gott 
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som uteslutande vegetariskt, veganskt samt axganskt tilltugg eller förtäring. Vi arbetar 
ofta och gärna tillsammans med andra föreningar, vilka har liknande verksamhet eller 
syfte, och detta arbete ämnar vi utveckla ytterligare.  

Vi vill att våra medlemmar ska komma till sin rätt och trivas i vår förening. Genom 
utbildning och kunskap vill vi minska eller eliminera stereotypa föreställningar kring kön, 
tabun och diskriminering. 

Alla, både kvinnor och män, pojkar och flickor vinner på en mer jämställd och jämlik 
värld. Omedvetet, men även medvetet skapas strukturer som diskriminerar främst 
kvinnor, men ibland även män. Dessa strukturer önskar vi synliggöra för att kunna 
minska eller eliminera för att utveckla vårt samhälle på ett demokratiskt sätt, så att alla 
blommor kan blomma.  
 

Vår vision 
Vi har en vision om att ALLA, både kvinnor och män på Åland, ska ha samma 
möjligheter, skyldigheter och rättigheter, och även kunna vara delaktiga och aktiva i 
samhället på lika villkor.  

Därför vill Ålands Feministparaply: 

• Öka kunskapen om genus och jämställdhet i det åländska samhället.  
• Skapa tillfällen och inspirera till fler samtal om genus och jämställdhet.  
• Vara en mötesplats för de som vill engagera sig för jämställdhet. 
• Vara en påverkande kraft för jämställdhet. 

 
Under 2020 kommer feministparaplyet att: 

• Feministiska samtal – fortsätta att arrangera månatliga fikaträffar med olika 
samtalsteman.  

• Våld mot kvinnor - fortsätta arbetet med bättre stöd och uppföljning till 
våldsutsatta kvinnor samt uppmärksamma internationella dagen mot våld mot 
kvinnor. Arbetsgruppen ska även jobba för en kunskapshöjning hos åklagare, 
polis, läkare, rättsväsendet och i sociala verksamheter samt trycka på för att en 
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samtyckeslag ska bli verklig i Finland. Arbetsgruppen är fortsatt representerad i 
ett samarbete med Rädda Barnen, Pusselfamiljen, Folkhälsan och 
Brottsofferjouren gällande föreläsnigar och seminarier om våld i nära relationer 
och inverkan på barn.  

• Metoo – arbeta vidare med att uppmärksamma och följa upp metoo både lokalt 
och internationellt.  

• Nå män – jobba vidare med att problematisera maskulinitetsnormen genom 
workshops och föreläsningar med fler manliga deltagare i samband med 
gästföreläsare inom paraplyets projekt.  

• Nå nyinflyttade – fortsätta att undersöka möjligheterna till att nå ut till och 
engagera nyinflyttade.  

• Jämställt föräldraskap - skapa diskussionstillfällen för föräldrar, för att bland 
annat lyfta på teman som: jämställt föräldraskap, normkreativitet och barns rätt till 
kroppsintegritet. 

• Uppmärksamma den ojämställda stressen – genom föreläsningar, workshops 
och diskussionstillfällen belysa varför stress, utbrändhet och psykisk ohälsa 
drabbar flest kvinnor och unga tjejer.  

• Kunskapshöjnng – att vara en språngbräda för medlemmar som vill lära sig mer 
om genus och feminism samt ge möjligheten till att delta i utbildningar och 
konferenser utomlands.  

• Aktiv medlemsvärvning – arbeta vidare med att öka föreningens synlighet och 
värva fler medlemmar.   

• Engagera fler – att aktivt bjuda in och uppmuntra till diskussionsgrupper, 
arbetsgrupper och kunskapsutbyte.  

• Åland 100 – planera och förbereda inför Ålands självstyrelses 100 års-jubileum 
då vi vill lyfta fram åländska kvinnor genom historien men också skapa en ny 
framtidsberättelse om ett jämställt Åland där alla kan blomstra. 

 
 
Såhär når vi ut 
Feministparaplyet kommunicerar främst och effektivast via den öppna gilla-sidan 
”Ålands Feministparaply” samt via den stängda medlemsgruppen. I mån av möjlighet 
annonserar vi i dagstidningar. Vi skriver insändare, pressmeddelanden, affischerar och 
för ordet vidare från mun till mun. Vi kommer även under 2020 att satsa på 
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marknadsföring via informationsfilm, paraplyer och andra trycksaker för att ge 
föreningen synlighet. Feministparaplyet kommer även att vara på plats vid evenemang 
med fokus på politik och samhälle, t.ex. Alandica Debatt och demokratifesten i 
självstyrelsegården.  

 
Såhär jobbar vi 
Feministparaplyets breda verksamhet har hittills samordnats ideellt av styrelse och 
medlemmar. Med tanke på verksamhetens omfattning finns behov av en deltidsanställd 
verksamhetsledare. Föreläsnings-, seminarie-, och diskussionstillfällen som erbjuder 
viktig kunskap inom viktiga områden som inte erbjuds annanstans kan utvecklas ännu 
mer om en personalresurs tillsätts.  

 

Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda 

Ålands Feministparaply bidrar till arbetet med att förverkliga Ålands utvecklings- och 
hållbarhetsagenda, med särskilt fokus på mål ett, två och fem.  

• Välmående människor vars inneboende resurser växer. Bara i ett jämställt 
samhälle är alla människor välmående och har samma möjligheter att blomstra.  
Inga osynliga maktstrukturer ger fördelar åt en viss grupp på en annan grupps 
bekostnad. Ålands Feministparaplys vision är att synliggöra dessa, öka 
kunskapen om dem och stärka både killar och tjejer att våga ta plats på samma 
villkor. Det här är speciellt viktigt i det åländska samhället, där vi ser bl.a. att den 
psykiska ohälsan ökar, och det är tyvärr vanligast bland kvinnor/flickor.  

• Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. 
Undersökningar visar att kvinnor känner en otrygghet både i det offentliga 
rummet, men tyvärr även i hemmet. Ålands feministparaply verkar för att minska 
våld mot kvinnor och andra utsatta grupper. Vi arbetar för ett mera jämställt 
föräldraskap och minskade löneskillnader, vilket vi tror är en bra grund till 
förändring av kvinnors situation.  

• Attraktionskraft för boende, besökare och företag. 
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Ålands behöver mera inflyttning. Ålands feministparaply arbetar för att företag och 
arbetsplatser ska bli jämställda, liksom den offentliga servicen. Vidare arbetar vi 
för att få in flera kvinnor på viktiga positioner i samhället. För att öka nativiteten, 
som är en indikator för attraktionskraft, tror vi på en mera jämställd 
föräldraledighet.  

 

Projekt 
Ålands Feminstparaply beviljades i april 2019 medel för att arbeta med ett projekt för att 
förebygga stereotypa könsnormer och sexuellt våld i ord och handling i de åländska 
gymnasieskolorna. En projektledare anställdes i september 2019 och föreningen söker 
nu medel för år två, 2020. Se separat projektplan.  
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Budget 
 
Utgifter 
Lon̈ verksamhetsledning (A26) 50 % av heltid   17200  
Moẗeslokaler och kontorsplats i for̈eningshuset   3000  
Arvoden for̈elas̈are     8000  
Resor och boenden for̈elas̈are    5000  
Firande 8 mars (artister och kulturinslag)   1000  
Resor och boende for̈ medlemmars  
representation utanfor̈ Al̊and    4000  
Fika, mat, gav̊or, kopiering etc.    500  
Material och utrustning     1000  
Marknadsfor̈ing och kampanjmaterial   1500  
 
Summa:      41200 
 
Inkomster 
Medlemsavgifter     1000  
Fonder      2000  
Paf-medel      38200  
 
Summa:      41200 


