Verksamhetsberättelse 2020

Ett år vi inte glömmer
År 2020 var ett år som de allra flesta av oss kommer att
minnas länge. Förmodligen så länge vi lever. I skrivande
stund, mars 2021, säger regeringen att vi nu är inne på
slutspurten av pandemin. Sakta men säkert får fler vaccin
och vi längtar en sommar där vi får krama våra gamla,
vimla på uteserveringar, bjuda in till efterlängtade bröllop
och kanske till och med besöka Gröna Lund.
Coronapandemin har fört med sig inte bara sjukdom,
utan även ekonomisk kris, hög arbetslöshet och en
mental trötthet ligger som ett täcke över samhället.
Pandemins effekter på jämställdheten är ännu svåra att
mäta. Dock finns indikatorer på att våld i nära relationer
har ökat till följd av arbetslöshet, ekonomisk stress och
att människor spenderat mer tid i hemmen. Tidigare
ekonomiska kriser har slagit hårdare mot kvinnor då
jobben i mansdominerade yrken har återhämtat sig
snabbare. Däremot har undersökningar visat att kvinnor
som arbetat hemifrån har upplevt mindre stress att få
livspusslet att gå ihop, medan män som gjort detsamma
har upplevt mer stress och distraktion. Inte förvånande
med tanke på att kvinnor fortfarande år 2020 sköter
majoriteten av det obetalda arbetet i hemmet.

Den 16 mars 2020 utlystes undantagstillstånd i Finland. Den ena aktiviteten efter den
andra ställdes in. Feministparaplyet hann dock dagarna innan fira att föreningen fyllde
fem år med ett kalas på Pub Bastun. Ett storslaget firande med tårta, ballonger och
karameller i sann Astrid Lindgren-anda. Vi fick dansa in på småtimmarna ovetandes om
vilken omdaning som var på kommande.
Som så många andra föreningar fick Feministparaplyet sedan ställa om. De månatliga
samtalskvällarna arrangerades digitalt större delen av året. Om det är något gott som
kommit ur krisen, så är det att vi blivit proffs på digitalisering. Däremot såg läget lite
ljusare ut under hösten och vi kunde med publik arrangera ett fjärde och återigen
välbesökt #metoo-evenemang på stadsbiblioteket, år 2020 på temat unga.

Feministparaplyets projekt “UNGA - jämställd skola och fritid” har under året kunnat
fortgå, vilket är otroligt värdefullt. Att få ta del av elevernas positiva feedback efter
föreläsningar om samtycke, normer, maskulinitet och relationer gör mig varm i hjärtat.
Stort tack till våra två projektanställda Ida Eriksson och Jane Carlsson.
Och stort tack till alla er medlemmar som gör Feministparaplyet. Vi behövs mer än
någonsin, nu blickar vi framåt mot 2021 då vi kavlar upp ärmarna ännu lite till.
Varma feministhälsningar,
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Personal
I Ålands Feministparaplys projekt, UNGA- jämställd skola och fritid, anställdes en
projektanställd för att arbeta jämte projektledaren. Den projektanställda tillträde
tjänsten i mars 2020. Projektledaren har arbetat 40 % av heltid januari till augusti och
70 % av heltid september till december. Den projektanställd har arbetat 40 % av heltid
mars till augusti och 70 % av heltid september till december.
I december anställdes en verksamhetsledare på 15 % av heltid till Ålands
Feministparaplys ordinarie verksamhet.
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Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten.
I september anordnade styrelsen en strategidag. Under dagen jobbade styrelsen med
att sätta tydliga mål för sig själva men också för föreningens verksamhet. En grund för
verksamhetsplanen 2021 togs fram.
Styrelsen lämnade in ett remissvar på grundskolans läroplan. Remissvaret finns i sin
helhet på hemsidan.
Den 17 februari träffade ordförande Sofia Enholm och projektledare Ida Eriksson
svenska riskdagens andre vice talman, Lotta Johansson Fornarve, och
riksdagsledamoten Andreas Lennqvist Manriques. På mötet samtaldes det bland annat
kring jämställdhetsarbe inom det parlamentarisk verksamhet.

Medlemmar
Föreningsverksamhet har sin kraft i att enskilda personer samlas tillsammans för att de
vill förändra eller förbättra samhället. Ålands Feministparaply verkar med stöd
av medlemmars och frivilligas kunskaper och resurser. Medlemmar hos Ålands
Feministparaply är privatperoner som vill visa sitt stöd för Ålands Feministparaplys
arbete och tror på ett jämställt samhälle.
Ålands Feministparaply hade vid årsskiftet 63 medlemmar.

Synlighet och kommunikation
Ålands Feministparaply har en öppen sida på Facebook med 1008 gilla och 1012 följare.
Det här är föreningens främsta kommunikationskanal. På sidan delas det information
om aktiviteter, samarbeten och nyheter från omvärlden.
Ålands Feministparaply har även en hemsida. På hemsidan finns information om
föreningen, projekt och aktiviteter. Under 2020 har Feministparaplyets hemsida fått ett
ändrat utseende.
Under 2020 har Ålands Feministparaply verksamhet eller åsikter synts i media vid sju
tillfällen.
8 mars, Nyan, Vi ska inte behöva en kvinnodag
19 augusti, Ålandstidningen, Därför behövs normkritik
8 september, Ålands Radio, Så hanterar du barnens sextrakasserier
16 november, Ålands Radio, Elever diskuterar normer och jämställdhet
25 november, Ålands Radio, LR; Viktigt med åtgärder mot kvinnovåld
8 december, Nyan, Metoo-event ikväll
9 december, Ålands Radio, Många projekt för en trygg jämställd vardag för unga

Nätverk och samarbeten
Samarbeten och samverkan med andra organisationer och parter är en viktig del i
Ålands Feministparaplys verksamhet. Genom att delta i samarbeten och nätverk kan
föreningen nå till en bredare publik.
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.

UNGA- jämställd skola och fritid
Ålands Feministparaply har sedan 2019 ett projekt för att motverka sexuella trakasserier
i de åländska gymnasieskolorna och i fritidssektorn. I början av 2020 pågick det en
rekryteringsprocess efter projektanställd, som skulle arbeta tillsammans med
projektledaren Ida Eriksson. I mars anställdes Jane Carlsson som projektanställd. Under
våren påverkades en del av arbetet av pandemin. Majoriteten av den utåtriktade
verksamhet som hade planerats in blev antingen inställd eller framflyttad. Fokus under
den här tiden lades på att ta fram utbildningsmaterial.
Workshops
I mars 2020 höll Malin Gustavsson från Ekvalita workshops för tredje årets studerande
på Yrkesgymnasiet.
Under 2020 har det inom projektet tagits fram tre workshopsmaterial. Två med på
temat normer, samtycke och sexuella trakasserier och ett med temat maskulinitet och
porr. Utgångspunkten i det material som tas fram inom projektet är att ingen ska känna
sig skammad och att vi utgår till stor del från ungdomarnas tankar.
Materialen med temat normer, samtycke och sexuella trakasserier har Ida Eriksson och
Jane Carlsson använt vid workshops under hösten med tredje årets studerande på
Yrkesgymnasiet och första årets studerande på Ålands Lyceum.

Under november anlitades Jonas Söderlund och Daniel Johansson för att hålla i
workshops på temat maskulinitet och porr för andra årets studerande på både
Yrkesgymnasiet och Ålands Lyceum.
Mia Hanström anlitades under hösten för att hålla workshops för tredje årets
studerande på Ålands Lyceum. Temat på Mias workshops var sex och relationer.
Efter varje workshop får de studerande skriva anonym feedback på workshopen och
temat. Totalt har projektet haft workshops för 50 klasser och med det träffat ca 800
studerande.

Viktigt ämne! Ni var bra på att göra detta utan att det blir stelt
eller att man känner sig skuldbelagd. Skönt att någon
påminner om att det inte är ens fel om nån gjort nått mot en:)
Tack tack
Handledning
I slutet av sommaren påbörjades ett samarbete mellan Yrkesgymnasiet, Ekvalita och
projektet för att handleda en grupp på sju lärare i deras egen utveckling till ett mer
inkluderande och jämställt arbete. Ansvariga för själva handledningen är
projektanställda Ida Eriksson och Jane Carlsson. Handledningen påbörjades under
hösten 2020 och kommer att fortgå under våren 2021.
Jämställdhetsfika
I feedbacken från eleverna har det framkommit en önskan att få prata mer om de
ämnen som lyfts. För att möjliggöra det för de studerande så arrangerade projektet två
samtalstillfällen, ett på vardera gymnasium. De studerande som deltog uppskattade
väldigt mycket att få prata mer fritt med någon som inte direkt tillhör skolan.
Föreläsningar
7 september anlitades Malin Gustavsson från Ekvalita för att hålla en föreläsning för
fritidssektorn på Åland. Temat för föreläsningen var hur fritidsverksamheter kan
motverka sexuella trakasserier. Ett 20-tal personer deltog. I samband med den här
föreläsningen bildades Nätverk för jämställd fritid.
8 september samarbetade projektet med gymnasieskolornas jämställdhetsgrupper och
anlitade Malin Gustavsson från Ekvalita för att hålla en föreläsning för föräldrar och
omsorgspersoner. Temat var hur föräldrar kan prata med sina barn om sexuella
trakasserier. Ett 40-tal personer deltog.

Övrig verksamhet
Projektets anställda har för övrigt arbetat som ett stöd för gymnasieskolornas
jämställdhetsgrupper.

Aktiviteter
Feministiska samtal under året
Varje månad anordnas fikaträffar för medlemmar där samtal håll inom ett på förhand
givet tema.
29 januari, Mina Pengar! Även kallat "Fuck off" kapital. Sex personer deltog
25 februari, Kvinnliga förebilder. Fyra personer deltog
15 april, Corona och feminism. Sex personer deltog
25 maj, Vad är/är inte feminism? Fem personer deltog
25 augusti, Backlashen för HBTQIA- frågor och genuskunskap. Sju personer deltog
22 september, Radikalfeminism och anklagelserna om transfobi- Vad handlar det om?
Sex personer deltog
24 november, #Metoo. Fyra personer deltog
Årsmöte
Ålands Feministparaplys årsmöte hölls på Röda Korsgården den 7 mars, 20
personer deltog. Förutom stadgeenliga ärenden och pizzabuffé prensenterade
projektledare Ida Eriksson projektet ”UNGA – jämställd skola och fritid”.
Ålands Feministparaplys 5-årsjubileum
Fem årsjubileumet firades på Pub Bastun med tema Astrid Lindgren. Det bjöds på
jordgubbstårta, saft och karameller. För underhållningen stod Elin Manselin och Jesper
Josefsson för. Jennie Elevall höll en sagostund. Jenny Lindgren anordande en
frågetävling. Det hölls dessutom tal av jämställdhetsminister Annika Hambrudd och
ordförande Sofia Enholm. Ca 50 personer deltog på kalaset.
Metoo - Unga
Även i år arrangerades ett evenemang för att följa upp kampanjen ”metoo #ålandockså
#högtskalldetklinga. Evenmanget genomfördes den 8 dec kl. 18.00-19.30 på
Mariehamns bibliotek. Diskrimineringsombudsmannen, UNGA- jämställd skola och fritid,
Ålands idrott och Fältarna berättade om hur de arbetade i sina verksamheter för att
motverka sexuellt våld. För underhållningen stod Jenny Lindgren och Kevin Lindqvist,
Anna Johansson och Klara Karlsson, sång och musik, och Anna Abrahamsson, poesi. ca
30 personer fanns i publiken
Arrangemanget sändes på Facebook och finns tillgängligt via Ålands Feministparaplys
youtubekanal samt hemsida.

