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I Ålands Feministparaplys projekt, UNGA- jämställd skola och fritid, har två anställda. En
projektledare och en projektanställd. Båda arbetar 70 % av heltid. Den 1 oktober gick
projektledare Ida Eriksson på föräldraledigt. Projektanställda Jane Carlsson gick då in i
rollen som projektledare på 85% av heltid. Dessutom anställdes en workshopledare,
Daniel Johansson på 25% av heltid. 

Ålands Feministparaplys ordinarie verksamhet har haft en verksamhetsledare anställd
på 15 % av heltid under 2022.
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Synlighet och kommunikation

Ålands Feministparaply har en öppen sida på Facebook med 1065 gilla och 1074 följare.
Det här är föreningens främsta kommunikationskanal. På sidan delas det information
om aktiviteter, samarbeten och nyheter från omvärlden. Föreningen har ett
Instagramkonto som har 157 följare. Ålands Feministparaply har även en hemsida. På
hemsidan finns information om föreningen, projekt och aktiviteter. 

Under 2022 har Ålands Feministparaply verksamhet eller åsikter synts i media vid 13
tillfällen:
10 mars, Ålandstidningen, Nina Fellaman leder Feministparaplyet
24 mars, Nya Åland, Metoo har haft en jättestor betydelse
3 april, Nya Åland & Ålandstidningen, Dags för förändring, Teater Alandica
10 maj, Nya Åland, Aldrig blir kvinnors kroppar deras egna
9 september, Ålands Radio, Rapport skrivs om Metoo
20 september, Nya Åland, Jämställdhetskonsult om krisen i Teater Alandica: ”Nu måste föreningen
agera”
22 september, Nya Åland, Har vi varit supernaiva
10 oktober, Nya Åland, ”Styrelsen är kompetentare än någonsin”
3 december, Ålandstidningen, Lyfter övergrepp på Åland i kölvattnet av #metoo
8 december, Ålands Radio, Ikväll presenteras rapport om åländska #metoo
10 december, Nya Åland, Panelsamtal: "Vi måste hålla processen vid liv"
15 december, Ålandstidningen, Saknas bestående effekt efter #metoo
20 december, Nya Åland, Rapport redogör för mönster i #metoo-upprop

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 privatpersoner som vill visa sitt stöd för Ålands Feministparaplyets
arbete och tror på ett jämställt samhälle. 

Ålands Feministparaply hade vid årsskiftet 49 medlemmar.  

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten. Den 28 april hade
styrelsen även en kick-off för att starta igång verksamhetsårets arbete och lära känna
varandra. 

Styrelsens verksamhet

https://www.nyan.ax/nyheter/metoo-har-haft-en-jattestor-betydelse/
https://www.nyan.ax/nyheter/styrelsen-ar-kompetentare-an-nagonsin/


UNGA- jämställd skola och fritid
Ålands Feministparaply har sedan 2019 ett projekt för att motverka sexuella trakasserier
i de åländska skolorna och i fritidssektorn. Projektet ”UNGA – jämställd skola och fritid”
jobbar för att motverka stereotypa könsnormer och sexuellt våld i ord och handling i de
åländska skolorna och fritidssektorn. Ungdomar ska kunna känna sig trygga både i
skolan och i sin fritidssysselsättning och vara sig själva utan att begränsas av snäva
könsnormer. De ska få kunskap om genusstrukturer som bidrar till att upprätthålla eller
skapa en miljö där sexuella trakasserier förekommer. Vuxna i ungdomarnas närhet ska
ha kunskap som gör att de kan förebygga och bemöta sexuella trakasserier och
utsatthet.  

Projektet har två anställda, Ida Eriksson och Jane Carlsson, på vardera 70% av heltid.
Från och med 1 oktober är Ida Eriksson föräldraledig. Daniel Johansson anställdes på
25% av heltid som workshopledare. 

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.

Feministparaplyet är med i ett Nordiskt-Baltiskt samarbetsprojekt om att stoppa mäns
våld mot kvinnor. Deltagare i projektet är från Lettland Marta Center, från Sverige deltar
SKEN Youth Platform, CBSS och från Litauen Women’s Issues. 

Nätverk och samarbeten



Trygga skolan
NIKK- projekt i samarbete med Ekvalita (Finland), KUN (Norge), Trøndelag
fylkeskommune (Norge), Elevernas riksförbund (Sverige), Finlands svenska
skolungdomsförbund (Finland), UNGA-jämställd skola och fritid (Åland).
Det här projektet arbetar med två målgrupper; rektorer och elever. Kunskap om
diskriminering och normkritik är viktiga för att kunna förstå och hantera de former av
trakasserier som pågår i nordiska skolor. Detta vill projektet bemöta med kunskap om
normkritik som nyckel för att skapa en trygg och inkluderande skola med ett levande
likabehandlingsarbete som ägs av både eleverna och ledningen. Projektet håller på att
arbeta fram ett metodmaterial som kan användas i vilken nordisk skola som helst för att
skapa ett med inkluderande klimat. I våren så hölls en uppstartsträff i Stockholm där vi
lade grunden för arbetet genom att bekanta oss med varje lands läroplaner,
undersökningar, lagstiftning m.m.  Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023. 

Workshops
Under våren 2022 besökte projektet skolorna i Föglö, Kumlinge, Brändö och Kökar. I
skolorna fick alla elever i högstadiet en workshop i könsroller och hur de påverkar val av
utbildning och yrke. Eleverna i årskurs 5-6 fick en workshop i samtycke och relationer
och elever i årskurs 3-4 fick en workshop om känslor. I anslutning till varje besök så hölls
även samtal med personalen på skolorna. Vi diskuterade nya läroplanen, jämställdhet-
och diskrimineringsplaner, inkluderingsarbete och vad som upplevdes som svårt med
det. 

Årskurs 8 i Övernäs och Strandnäs har fått workshop i könsroller och hur de påverkar
val av utbildning och yrke. 

I början på mars var projektet till Folkhögskolan och höll en workshop om relationer. 

Alla klasser i årskurs två på Ålands Yrkesgymnasium och Ålands Lyceum fick under våren
en workshop om maskulinitet. Under höstterminen 2022 fick samtliga klasser i årskurs
ett i båda gymnasieskolorna en klassvis workshop på temat relationer. Årskurs tre på
Ålands yrkesgymnasium fick klassvis en workshop i sexuella trakasserier i yrkeslivet.
Årskurs tre på Ålands Lyceum fick klassvis en workshop i privilegier. 

Totalt har projektets anställda hållit 63 workshops under 2022. 

Det var en jättebra presentation och kul att kunna diskutera
sånt med sina klasskamrater. Jag tar med mig att jag har
klasskamrater som delar bra värderingar med mig! 

https://www.facebook.com/trondelagfylke


1 februari  Sexism inom ungdomskultur - förr och nu
23 mars  Hur är det att jobba stödjande med personer i prostitution?
28 april Hur är det att sitta i styrelsen? 

Feministiska samtal under året
Feministparaplyet anordnar fikaträffar för medlemmar där samtal håll inom ett på
förhand givet tema. 

 En holistisk och åldersanpassad sexualundervisning (känslor, empati,
kroppskonsensus, respekt för mångfald)
 Stöd för föräldraskap 
 Förstärkning av mjuka färdigheter (självkänsla, förmåga att hantera konflikter och
kulturell känslighet)

Tryggare Föreningsliv
Under året har projektet i samarbete med Ekvalita jobbat med sex föreningar i ett
pilotprojekt för att skapa ett tryggare föreningsliv på Åland. Uppdragsgivare och finansiär
är Ålands Landskapsregering. Under projektåret har varje förening fått skräddarsydda
stöd inom jämställdhet och inkludering, som tex med utbildningar, samtal, material,
checklistor och skrivstöd. Behovet av stödinsatser har varit olika mellan föreningarna
men alla har haft ett behov av fortbildning inom jämställdhet- och
likabehandlingsarbete. De sex föreningar som deltog under året var Folkhälsans
ungdomsverksamhet, 4H, Pusselfamiljen, Ungdomsförbundet, Mariehamns
teaterförening och Teater Alandica. 

Xse
Ålands Feministparaply ingår sedan maj 2022 i ett projekt finansierat av Erasmus +.
Projektet genomförs i samarbete med Libelà aps (Italien), The Apartment APS (Italien),
Ouriço Voador (Portugal), DESA (Kroatien) och Ålands Feministpraply (Åland), I korthet
syftar projektet till att främja den kontinuerliga utbildningen av barnpedagoger som
jobbar med barn i åldern 6-9 år om emotionella och sexualitetsfrågor (WHOs
rekommendationer) genom studier och antagande av innovativa metoder som syftar till
att:

Ålands Feministparaplys roll i projektet är att visa på goda exempel från de nordiska
länderna och att vara med och utforma ett metodmaterial. Projektets slutdaum är i april
2024. 

Övrig verksamhet
De projektanställda har under året deltagit i möten med Ålands Yrkesgymnasiums
jämställdhetsgrupp. Under hösten arrangerades det tre jämställdhetssamtal på
yrkesgymnasiet temat för samtalet var trygghet, totalt deltog ca 60 studerande i
samtalen. 

Aktiviteter



24 augusti Sopplunch och samtal - Normer kring manligt och kvinnligt ur HBTQ-
perspektiv
18 oktober Press och stress inför och under föräldraskapet 
17 november Jämställdhet och spelcommunity 

Årsmöte 
Ålands Feministparaplys årsmöte hölls på grund av pandemin digitalt den 8 mars. 20
personer deltog. Förutom stadgeenliga ärenden höll Elina Oinas ett samtal om kvinnors
stress. 

Föreläsningar
24 mars Attila Yoldas föreläste på Mariehamns bibliotek på temat från en man till en
annan som en del av Mariehamns litteraturdagar. Ålands Feministparaply och vårt
projekt UNGA-jämställd skola och fritid var med och finansierade föreläsningen. 

Den 23 augusti arrangerades ett panelsamtal på temat Sexuella trakasserier och
diskriminering i arbetslivet. Huvudarrangör var ABF Åland i samarbete med Ålands
Feministparaply, Regnbågsfyren Åland. Deltagande i samtalet var Elin Sundback facklig
ombudsman för Servicefacket PAM, Henri Lindholm och Lea Väänänen
förbundssekreterare på Livsmedelsarbetarna, Nina Fellman Feministparaplyets
ordförande, Ellinor Wrangtorp utbildare vid Regnbågsfyren. Samtalet modererades av
ABFs verksamhetsledare Mia Hanström. 

Den 8 december arrangerades ett författarsamtal med Monica Fagerholm. Temat för
samtalet var "Hemligheter". Samtalet hölls i samarbete med Ålands litteraturförening.

Mensbildning-studiecirkel om mens
Under hösten hölls det en studiecirkel om mens med fem deltagare. Deltagarna
träffades vid fem tillfällen och lärde sig mer om allt från menshistoria till det mer
fysiologiska. Studiecirkeln hölls i samarbete med organisationen MENSEN från Sverige
vars studiematerial användes under cirkelns tillfällen. 

Metoo 
I början av september började Cecilia Berg som högskolepraktikant hos
Feministparaplyet. Cecilia jobbade under hösten med att sammanställa berättelserna
från Metoo på Åland. Hennes arbete ledde till rapporten "Upp med näven!" En kvalitativ
sammanställning av vittnesmålen av #metoo-kampanjen på Åland" 

Den 8 december arrangerades ett evenemang på Mariehamns bibliotek för att följa upp
kampanjen ”metoo #ålandockså #högtskalldetklinga. Temat för året var Då, Nu,
Framtiden. På evenemanget släpptes rapporten som Cecilia Berg arbetat med under
hösten, hon berättade även om resultaten hon tagit fram utifrån berättelserna innehåll. 

https://www.facebook.com/hashtag/metoo?__eep__=6&__tn__=*NK*F


På evenemanget så hölls även ett panelsamtal med författaren Monika Fagerholm,
projektledare Jane Carlsson, minister Annika Hambrudd och Benjamin Fellman från
Polisen. Moderator för samtalet var Nina Fellman. För underhållningen stod Filippa
Enros och Therese Karlsson.

Menssäkra Åland
I anslutning till Internationella kvinnodagen, 8 mars 2021, lanserade Feministparaplyet
sin kampanj "Menssäkra Åland" Marknadsföring för #menssäkraÅland har gjort via
sociala medier, hemsidan samt reklamutskick. Under året har 4 verksamheter valt att
menssäkra. Totalt är 20 verksamheter på Åland menssäkrade genom kampanjen. 

Hela Åland Lussar
Den 11 december arrangerade Feministparaplyet ett evenemang för alla som ville gå i
ett luciatåg. Kvällen påbörjades vid St. Görans kyrka. Efter det gick de som samlats i ett
luciatåg ned till Torget. På torget hälsade Klara Karlsson alla välkomna och sedan tog
Jazzbandet över och spelade julmusik. Seaside singers bjöd även de på sång och dans.
Ca 20 personer samlades för att gå i tåget, lyssna på julsånger och festa på glögg och
pepparkakor. 

Feministbaccanalen 
Feministbaccanalen arrangerades av Feministakademin på Åland med stöd av Ålands
Feministparaply som en förening som det gick att söka pengar igenom. 
 Feministbaccanalen ägde rum 11–12 juni 2022. Aktiviteterna under dag ett kan delas
upp i tre delar, invigningscermonin, workshops och kvällsfestligheter. 

Samtliga gäster samlades på gården vid Kvarnbo pensionat för avprickning, samtliga
fick en namnknapp och ett program. Det fanns även möjlighet att ta en tygpåse eller
en t-shirt.
Efter avprickningen fanns möjlighet till mingel och incheckning för de som skulle sova
på pensionatet.  

Konferencierer för invigningen var Mia Hanström och Nina Fellman, som hälsade alla
välkomna och berättade om bakgrunden till Baccanalen och Feministakademin.
Öppningstalare var Marianne Laxén, som var den första att ta emot priset som Årets
Feminist. Hon följdes av Barbro Sundback som gjorde en historisk återblick på kvinnor
på Åland. Mellan talen underhöll Anna Johansson och Elise Granesäter med musik och
sång. 

Efter invigningen följde två pass med workshops. Det första passet var inriktat på
samtal medan andra passet var mer inriktat på aktiviteter. Mellan de två
workshoppassen bjöds det på fika på både Kvarnbo Pensionat och i Vikingabyn. 



Efter att workshoppass nummer två avslutades vid 17:00 fanns det möjlighet att träffa
Danelle Bergström och höra henne berätta om sin konst i Galleri Skarpans som ligger i
anslutning till Kvarnbo Pensionat. Vid det här tillfället bjöds det på bubbel och snittar. 

Innan middagen underhöll Ulvens döttrar i Vinsmedjan på Kvarnbo Pensionat. 

Middagsprogrammet hölls i Vikingabyns långhus. Konferencier under middagen var
Camilla Gunell. På menyn stod köttgryta med spelt samt sallad och bröd. Till dryck ingick
vatten och fläderdryck annars fanns det en bar för att inhandla alkoholhaltig dryck.
Middagsunderhållningen bestod av kvinnokören Seaside Singers och en eldshow av
Alexandra Sjöblom. Under kvällen sjöngs det allsång och det fanns även en öppen mick
där alla som ville kunde hålla tal, sjunga en sång eller dra en vits. 

Dag 2 bestod av en långsam förmiddagsvandring med reflektion som leddes av Maria
Widén. 


